
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-454/20-015/3 

Датум: 05.06.2020. године  

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 27/2020 

(1.2.70 у Плану јавних набавки) 

 

                Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 

ЈН МВ 27/2020 (1.2.70 у Плану јавних набавки) - Услуге:  Испитивање намирница 

животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу, ОРН DA40 – контрола 

квалитета - доставило је наручиоцу писани захтев путем email-а дана 03.06.2020. године у 

14,09 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећa питањa:  

 

ПИТАЊЕ 1 : 

Да ли се микробиолошка испитивања узорака раде у једној или пет јединица? 

 ПИТАЊЕ 2: 

 

              У вези са доказивањем општих услова да ли је довољно доставити извод из регистра 

понуђача, будући да многе службе не раде са странкама како јеуобичајено ( пореска управа и 

сл.)? 

 

ПИТАЊЕ 3: 

 

            У вези захтева везаног за пословни капацитет да ли се изос од најмање 4.000.000,00 

односи на збир предходне 3 године или за сваку годину реализација мора бити у износу од 

4.000.000,00 рсд минимум? 

 
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 1: 

 

Узорковање намирница врши се једном месечно у складу са пијачним данима у 

Пожаревцу и Костолцу (петак, субота, недеља). Узорак чини пет јединица. 
 

ОДГОВОР 2: 

 

            Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова с тим што има обавезу да у својој 

понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. 

              

 



          ОДГОВОР 3: 

 

      Вредност од најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а односи се на збир услуга које морају 

бити реализоване у претходне три године (2017, 2018. и 2019. година) кумулативно. 

 

          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 набавку услуге:  Испитивање 

намирница животињског порекла на зеленим пијацама у Пожаревцу и Костолцу, ОРН DA40 – 

контрола квалитета, ЈН МВ 27/2020 (1.2.70 у Плану јавних набавки), продужен. 

 

Крајњи рок за подношење понуда је 10. јун 2020. године до 12,00 часова.  

Јавно отварање понуда ће се обавити 10. јуна 2020. године у 12,30 часова, у просторијама 

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

заинтересованих понуђача. 

 

              Ово појашњење и обавештење о продужењу рока за подношење понуда 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 


