
 
 
 
 
 ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ЈН ОП 1.3.5/2016  
Бр. 2961/4 од 20.06.2016.год.  
 
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама («Сужбени гласник РС», бр.124/12, 
14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- Грађевински радови на 
одржавању  ВКП и ТС града Пожаревца , ЈН ОП 1.3.5/2016, ,  ОРН 45262300 - Бетонски 
радови  у року предвиђеном за подношење понуда, објављује  
 

 
 
 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку ЈН ОП 1.3.5/2016, Грађевински радови 
на одржавању  ВКП и ТС града Пожаревца,  ОРН 45262300 - Бетонски радови , тако што 
је на странама: 
 36.страна - Структура цена, I-предходни радови, р.бр. 7 додата количина- 5 комада. 
 62.страна- Предмер, I-предходни радови, р.бр. 7 додата количина- 5 комада. 
 
Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) прописано  да ако наручилац измени или допуни конкурсну 
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је 
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда, обавештавамо заинтересована лица да је рок за подношење понуда за 
ЈН ОП 1.3.15/2016, Грађевински радови на одржавању ВКП и ТС града Пожаревца,ОРН 
45262300 - Бетонски радови, продужен. 
 
Крајњи рок за подношење понуда је 28. јун 2016. године до 10,00 часова. 
 
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,00-
15,00 часова. 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити 28. јуна 2016. године у 11,00 часова, у просторијама  
ЈП “Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 Пожаревац, 
канцеларија бр. 31 (сала за састанке - IV спрат) уз присуство овлашћених представника 
заинтересованих понуђача. 

 
 
  
          Ово обавештење 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.tоplifiкаcijа.rs 
  
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ   
 

 


