
Назив и адреса наручиоца: Општинска управа Општине Петровац на Млавиул. 

Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави 

Интернет страница: www.petrovacnamlavi.rs 

Врста наручиоца: Делатност државних органа (орган локалне самоуправе) 
 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац објављује:  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о продужењу рока за подношење понуда, ЈН број 18/2017 

Продужава се рок за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке за јавну 
набавку услуга: „ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У 
ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ” 

Врста предмета набавке: услуге. 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке je избор приватног партнера за 

реализацију пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију 

и одржавање дела система јавног осветљења у градском подручју Општине Петровац 

на Млави.  

Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 71314200 Услуге у  вези 

са управљањем енергијом, 71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском 

ефикасношћу, 50232100 Услуге одржавања уличне расвете, 50232110 Пуштање у рад 

уређаја јавне расвете и 45316000 – радови на инсталацији расветних и сигналних 

система. 

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници 

наручиоца и Порталу Службеног гласника РС дана 13.04.2017. године. 

Обавештење о продужењу рока се објављује 01.06.2017 године на Порталу јавних 

набавки. 

Разлог за продужење рока: С обзиром на постављена питања потенцијалних понуђача и 
дата појашњења, те на основу измена и допуна конкурсне документације-наручилац 
сматра да је потребно продужење рока за подношење понуда, како би потенцијални 
понуђачи припремили исправну понуду. 
 

Нови рок - време и место подношења понуда: 07.06.2017 године до 10.00 часова. 

Понуду доставити на адресу:Oпштинa Петровац на Млави,ул. Српских владара 

бр. 165, 12 300 Петровац на Млави, са назнаком: ,,Понуда у отвореном поступку Јавне 

набавке за доделу јавног уговора избор приватног партнера за реализацију пројекта 

јавно-приватном партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела 



система јавног осветљења у градском подручју Општине Петровац на Млави, ЈН 

бр.18/2017  – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 

од стране наручиоца до 07.06.2017 године до 10.00 часова, без обзира на начин 

достављања. 

Нови рок - време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се 
07.06.2017 године у 10.30 часовау згради општинске управе ОпштинеПетровац на 
Млави, ул. Српских владара 165, Скупштинска сала. 
 

Лице за контакт: Горан Стефановић 

Електронска адреса (или број факса): e-mail: stefanovic1975@gmail.com 
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