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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 52/2019 

(1.2.66 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 52/2019 (1.2.66 у Плану јавних набавки) - услуге мобилне телефоније, 

ОРН 64212000 - услуге мобилне телефоније, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-

а дана 25.10.2019. године у 13,08 часова којим тражи одговор на следећa питањa: 

 

Поштовани,  

   

Обраћам Вам се поводом појашњења и додатних информација у вези расписане јавне набавке 

мале вредности редни број 52/2019:  

 

На страни 31. конкурсне документације пише: 

3. Начини и рок плаћања: плаћање се врши на месечном нивоу, у року од 45 дана од дана 

пријема исправне фактуре (за претходни месец), са детаљном спецификацијом пружених 

услуга у обрачунском периоду) 

 

 

На страни 38. пише следеће: 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити на месечном нивоу, након истека сваког 

појединачног месеца у којем су пружане услуге, на основу испостављене фактуре извршиоца, 

у року од 15 дана од дана пријема исправне фактуре (за претходни месец)  

 

Молим Вас да измените и прецизирате у ком року ће се вршити плаћање од дана пријема 

исправне фактуре? 

 

           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) обавештавамо заинтересовано лице 

следеће: 

 

ОДГОВОРИ: 

 

1. Наручилац је исправио ненамерну грешку у моделу уговора и изменио конкурсну 

документацију. 

 

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, обавештавамо вас да је рок за подношење понуда за јавну набавку ЈН МВ 52/2019 

(1.2.66 у Плану јавних набавки) - услуге мобилне телефоније, ОРН 64212000 - услуге 

мобилне телефоније продужен. 

 

      Крајњи рок за подношење понуда  за  ЈН МВ 52/2019 (1.2.66 у Плану јавних набавки) 

је 4. новембар 2019. године до 12,00 часова. 

 

        Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 7,30-

15,30 часова. 

Јавно отварање понуда ће се обавити  4. новембра 2019. 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 наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

http://www.pozarevac.rs/

