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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија Наручиоца сачињава

Измену конкурсне документације 
за отворени поступак јавне набавке  –Мониторинг полена (мерење, извештавање и одржавање

опреме) за 2018. и 2019. годину, бр. XI-13-404-204/2017

Комисија Наручиоца за отворени поступак јавне набавке  – Мониторинг полена (мерење, 
извештавање и одржавање опреме) за 2018. и 2019. годину, бр. XI-13-404-204/2017, врши измену 
Конкурсне документације, тако да се мења Поглавље – Општи подаци о јавној набавци  Конкурсне 
документације Наручиоца, односно страна 2/33, a у свему осталом Конкурсна документација остаје 
неизмењена. 

Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена  3 дана пре истека рока за подношење
понуда,  рок  за  подношење понуда  који  је  наведен  у  Позиву  за  подношење понуда  и  Конкурсној
документацији  Наручиоца је  продужен,  те ће се у  складу са  чланом 63.  став 5.  Закона о јавним
набавкама  објавити  Обавештење  о  продужењу  рока  за  подношење  понуда.

Нови рок за подношење понуда   је 13.  12  .201  7  .   године до 1  0  :00 часова.

 

НАПОМЕНА: Измењена страна чини саставни део Конкурсне документације.
Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне
документације.
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
 Предмет јавне набавке бр.XI-13-404-204/2017 је Набавка услуге Мониторинг полена (мерење, 

извештавање и одржавање опреме) за 2018. и 2019. годину
 Опис предмета јавне набавке - Мониторинг полена (мерење и извештавање) за 2018. и 2019.

годину
 Ознака из Општег речника набавки: 
 Услуга мониторинга или мерење загађења ваздуха– 90731400, 

2.Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3.Подаци о Наручиоцу
Наручилац: Градска управа града Панчева
Адреса: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 
Интернет страница: www.pancevo.rs 

4. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, и то:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, бр. 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр.

30/10 и 18/16), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама,
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89-Одлука УСЈ и

бр.  57/89,  „Сл.  лист  СРЈ“  бр.  31/93  и  „Сл.  лист  СЦГ“  бр.  1/03  –  уставна  повеља),  након
закључења уговора о јавној набавци,

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.86/15),

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Наручиоца - Градске управе 

града Панчева бр.ХI-13-404-159/2015 од 09.10.2015. године,

 Као и Законом и подзаконским актима којима се уређује област предмета набавке:

- Закон о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.закон,

72/2009-др.закон,43/2011-одлука УС и 14/2016),

- Закон о заштити ваздуха („СЛ.гласник РС“, бр. 36/2009, 10/2013),

- Закон о јавном здрављу (Сл.гласник РС“ бр. 15/2016).

5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.

7. Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.

8. Контакт лице 
Весна Петковић-Боровница,имејл адреса:javne.nabavke@pancevo.rs
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