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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 8/2017 (1.2.93 у 

Плану јавних набавки) 
 

        Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном 

поступку број ЈН ОП 8/2017 (1.2.93 у Плану јавних набавки)- услуге одржавања уређаја јавне расвете 

и семафора, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 07.06.2017. године у 15,22 

часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећe питањe: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

    У  складу са чланом 63.ЗЈН а у циљу припремања исправне понуде за ЈН ОП број 8/2017 - 

Унапређење постојећих семафорских уређаја у Пожаревцу и Костолцу указујемо вам на уочене 

недостатке у конкурсној документацији: 

 

 у обрасцу број 8 – Потврда о реализацији закључених уговора, наведено је „...... да је пројектант 

извео услуге на изради студије/пројекта .......“ . Како је додатни услов пословног капацитета 

одржавање, реконструкција или постављање семафорских уређаја  образац 8. треба прилагодити 

истим - да је понуђач реализовао уговор на одржавању, реконструкцији или изградњи односно 

постављању семафорских уређаја. 

 

 

Потребно је да наручилац у складу са уоченим недостацима усклади документацију.  

 

 

            

ОДГОВОР: 

 

           Мења се образац  број 8– Потврда о реализацији закључених уговора у конкурсној 

документацији за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН ОП 8/2017 (1.2.93 у Плану јавних 

набавки)- услуге одржавања уређаја јавне расвете и семафора тако што сад уместо речи „пројектант“  

стоји привредно друштво ( предузетник), а текст у загради ( студије/пројекта) се брише. 

 

 

            Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама („ Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

