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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) 

објављујемо 

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКА УСЛУГА- ОДРЖАВАЊА 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА, ГРАДСКИМ 

СТАНОВИМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ КОЈЕ ОДРЖАВА ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА 

АГЕНЦИЈА“ ПАНЧЕВО 

Набавка редни број : 06/19-М 

 

ИСПРАВКА СЕ ОДНОСИ НА: 

 

Измену конкурсне документације објављене 28.10.2019. године на Порталу управе за ЈН и интернет 

страници ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево: 

 

1. На страни 7 у делу Финансијски капацитет: 

 

Финансијски капацитет 

Да понуђач није имао блокаду рачуна у последњих 6 месеци;  има позитивно пословање последње  

3 године; и  да је у претхододне три обрачунске  године остварило  укупан минимални  промет 

предметних услуга у висини двоструког износа од процењене  вредности предметне набавке 

(минимум 4.000.000,00 динара). 

  мења се и сада гласи: 

 

 Финансијски капацитет 

 

Да понуђач није имао блокаду рачуна у последњих 6 месеци;  има позитивно пословање последње  3 

године; и  да је у претхододне три обрачунске  године остварило  укупан минимални  промет 

предметних услуга у висини двоструког износа од процењене  вредности предметне набавке 

(минимум 2.000.000,00 динара). 

 

 

2.    На страни 3, Општи подаци о јавној набавци 

 

1.8. Рок за подношење понуда: 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних 

набавки. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈП „ГСА“ Панчево, најкасније 

последњег дана истека рока, односно 31.10.2019. године до 12:00 часова. 

мења се и сада гласи 

1.8. Рок за подношење понуда: 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних 

набавки. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈП „ГСА“ Панчево, најкасније 

последњег дана истека рока, односно 07.11.2019. године до 12:00 часова. 

 

 3. На страни 3, Општи подаци о јавној набавци 
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1.9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку 

рока за подношење понуда, односно 31.10.2019. године у 12:30 часова уз присуство овлашћених 

представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје 

да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда. 

 

мења се и сада гласи 

1.9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку 

рока за подношење понуда, односно 07.11.2019. године у 14:30 часова уз присуство овлашћених 

представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје 

да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда. 

 

4. На страни 27, 14.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА , став 3 

Понуду доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

услуга –  одржавања електроинсталација у колективним стамбеним зградама, градским становима и 

пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, ЈН 06/19-М  – „НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.10.2019. 

године до 12:00 часова.  

 

мења се и сада гласи: 

Понуду доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

услуга –  одржавања електроинсталација у колективним стамбеним зградама, градским становима и 

пословном простору које одржава ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, ЈН 06/19-М  – „НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.11.2019. 

године до 12:00 часова.  

 

5. На страни 5. Додаје се: 

 

2.5. Добављач се, ради извршења посла, обавезује да: 

- обезбеди стручну радну снагу и одреди руководиоца послова; 

- спроводи мере заштите на раду и осигурање радника; 

- води уредно прописану документацију о извођењу радова; 

- надокнади или отклони причињену штету; 

- уклони по завршетку радова преостали материјал и отпад у складу са Законом. 

У случају да Наручилац има примедби на квалитет извршених радова обавестиће о томе Добављача одмах 

по сазнању за утврђене недостатке, а Добављач је обавезан да утврђене недостатке без одлагања отклони и 

о томе обавести Наручиоца. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

                                                                                       ЈП „ГСА“ Панчево 

    Комисија за јавну набавку                                                                           
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