
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Бр. XI-13-404-162/2017
Датум: 02.03.2018. године
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 бр.14/15
и 68/15), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Градска управа града Панчева 

Aдреса наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево 

Интернет стараница наручиоца: www.pancevo.rs

Врста наручиоца: Градска управа 

Врста поступка јавне набавке: Oтворени поступак јавне набавке

Врста предмета: Услуге

Опис предмета набавке:  Набавка консултантских услуга – јавно приватно партнерство

Назив и ознака из општег речника набавке: 79421000 — Услуге управљања пројектима, 79421200
Услуге припреме пројеката изузев грађевинских радова, 79418000 — Услуге саветовања у области
јавних набавки

Датум објављивања првог позива за подношење понуда: 25.08.2017. године
Датум објављивања измењеног позива за подношење понуда: 02.03.2018. године

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 02.03.2018. године

Разлог за продужење рока: 
1)Захтев за заштиту права у предметном поступку јвне набавке поднет је дана 29.09.2017. у 10:18 h
путем електронске поште. Комисија је утврдила да је исти благовремен јер је поднет пре истека рока
за подношење понуда у  отвореном поступку јавне набавке  -Набавка консултантских услуга – јавно
приватно партнерство бр.XI-13-404-162/2017. Рок за пријем понуда је био 29.09.2017. године до 12:00
h .  
Даље, Комисија је утврдила  да поднети захтев не садржи  елемент из члана 151. став 1. тачка 6.
односно не садржи потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона, те је исти Комисија наручиоца
Закључком о одбацивању захтева за заштиту права број  XI-13-404-162/2017 од 04.10.2017. године,
предметни Захтев одбацила као  непотпун.  Подносилац  Захтева  је  на  поменути  Закључак  уложио
жалбу Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Дана 20.12.2017. године запримљено је Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки  број  4-00-1339/2017 од 17.11.2017.  године у  коме се  налаже наручиоцу да сходно
одредби члана 148. став 5. ЗЈН- а, у вези члана 59. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник
РС“ бр. 18/2016) позове подносиоца захтева да изврши уређење предметног поднеска.
У складу са напред наведеним, Комисија наручиоца је путем електронске поште дана 25.12.2017.
године у 9:18h проследила подносиоцу Захтева и овлашћеном лицу, обавештење о потреби уређења
неуредног поднеска где је  на јасан и прецизан начин подносилац Захтева поучен у погледу својих
обавеза  са  роком  за  извршење  допуне  до  10.01.2018.  године  до  16h  и  где  је  наглашено  да  је
последица неуплаћивања таксе,  одбацивање Захтева за заштиту права Закључком о одбацивању
Захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 2 ЗЈН. Овлашћено лице, подносиоца Захтева

http://www.pancevo.rs/


је електронским путем, истог дана, дакле 25.12.2017. године у 21:52h, потврдио пријем мејла. Рок за
допуну  Захтева  је  почео  да  тече  од  наредног  дана,  26.12.2017.  године.  Подносилац  Захтева  за
заштиту права није у датом примереном року извршио допуну Захтева, те је Комисија Наручиоца
донела нови Закључак о одбацивању захтева за заштиту права број XI-13-404-162/2017 од 16.01.2018.
године, запримљен од стране овлашћеног лица подносиоца Захтева дана 18.01.2018. године, на који
није уложена жалба, те наручилац наставља са поступком јавне набавке.

2) Комисија Наручиоца објављује измену и допуну конкурсне документације Наручиоца број 4, 
бр. XI-13-404-162/2017 тако што се предметни поступак обликује у две партије.

Време и место подношења понуда (нови рок): 

Нови рок за подношење понуда је 22.03.2018. године до 10:00 часова.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева,  Секретаријат за јавне набавке, 26 000
Панчево, Трг краља Петра  I  бр. 2-4, са назнаком:   ,,Понуда  за отворени поступак јавне набавке –
Набавка  консултантских  услуга  –  јавно  приватно  партнерство,   бр.  XI-13-404-162/2017  - НЕ
ОТВАРАТИ”

Време и место отварања понуда:  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Градске управе
града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, канцеларија бр. 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.
Време отварања понуда је 22.03.2018. године у 10:15 часова.

Лице за контакт: Славе Бојаџиевски, стручно лице, члан Комисије за јавну набавку
e-mail адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
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