
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-454/20-015/4 

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 04.06.2020. године у 12,38 

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

 

ПИТАЊЕ 1 : 

            У обрасцу 12. и обрасцу 17. за 2020. годину под тачком 3 наведена је различита 

количина узорака на годишњем нивоу: у обрасцу 12. је 44, а у обрасцу 17. је 22. 

             У обрасцу 12. и обрасцу 17. за 2021. годину под тачком 3 наведена је различита 

количина узорака на годишњем нивоу: у обрасцу 12. је 44, а у обрасцу 17. је 45. 

             У обрасцу 12. и обрасцу 17. за 2022. годину под тачком 3 наведена је различита 

количина узорака на годишњем нивоу: у обрасцу 12. је 44, а у обрасцу 17. је 22. 

               Шта је од овога исправно? 

 
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 

У складу са постављеним питањем наручилац је исправио ненамерну техничку грешку 

у обрасцу 12 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ конкурсне документације. 

 

          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, измењену конкурсну документацију 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 


