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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-613/20-015/3 

Датум: 14.09.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуда за јавну набавку број ЈН МВ 33/2020 

(1.2.41  у Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 33/2020 (1.2.41  у Плану јавних набавки) – Услуге: Извиђање и 

уклањање неексплодираних убојних средстава ради реализације прве фазе проширења 

"Новог гробља у Пожаревцу" површине од 8.000 m2, ОРН 45112340 – Радови на 

деконтаминацији тла, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 09.09.2020. 

године у 14,22 часова.  Како је последњи дан рока за поступање наручиоца био нерадни дан, 

односно субота 12.09.2020.године, наручилац објављује ово појашњење првог наредног радног 

дана.  Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Молимо вас да нам одговорите на следеће питање: 

 

У конкурсној документацији је наведено да се извиђање и снимање терена врши на катастарској 

парцели бр. 3456/3 КО Пожаревац на укупној површини од 8.000м2. Увидом у јавне податке 

катастра непокретности утврдили смо да је површина предметне парцеле 93.672м2. За 

објективну процену вредности радова и достављање понуде неопходно је допунити конкурсну 

документацију прецизнијим подацима о делу парцеле на ком ће се вршити извиђање, снимање 

и уклањање НУС, односно неопходно је дати координате ове површине, као и извод из катастра 

подземних инсталација за предметну парцелу. 

 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

ОДГОВОР: 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и дати прилог-графички приказ дела парцеле 

3456/3 КО Пожаревац на коме треба извршити уклањање неексплодираних убојних средстава, 

како би потенцијални понуђачи могли да добију прецизнији увид у предметну локацију. 

 

 

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, а како је наручилац дана 11.09.2020. године већ објавио обавештење о 
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продужењу рока за подношење понуда, обавештавамо заинтересована лица да је рок за 

подношење понуда за набавку услуга- Извиђање и уклањање неексплодираних убојних 

средстава ради реализације прве фазе проширења "Новог гробља у Пожаревцу" 

површине од 8.000 m2, ЈН МВ 33/2020 (1.2.41  у Плану јавних набавки), продужен. 

 
Крајњи рок за подношење понуда је  22. септембар 2020. године до 12,00 часова. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 22. септембра 2020. године у 12,30 часова, у 

просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство 

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

 

            

Ово појашњење 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.pozarevac.rs 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

http://www.pozarevac.rs/

