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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-438/20-015/5 

Датум: 20.07.2020. године  

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 25/2020 

(1.2.85  у Плану јавних набавки) 

 

            Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 

ЈН МВ 25/2020 (1.2.85  у Плану јавних набавки) - Стручне услуге за реализацију пројекта 

"Постизање инклузивног социо економског развоја кроз подстицање предузетништва и 

запошљавање Рома", за Партију 3 - Обука за унапређење вештина и знања у области 

различитих заната, ОРН 80500000-услуге обуке, доставило је наручиоцу писани захтев путем 

email-а дана 16.07.2020. године у 13,38 часова. Како је последњи дан рока за поступање 

наручиоца био нерадни дан, односно недеља 19.07.2020.године, наручилац објављује ово 

појашњење првог наредног радног дана. 

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

 

ПИТАЊА: 

У вези са поступком јавне набавке мале вредности ЈН МВ 25/2020, Партија 

3, наручиоца Градске управе града Пожаревца, сматрамо да је због  чињенице да је делимично 

познат обим услуга у односу на број полазника, предметну набавку треба 

реализовати кроз Оквирни споразум сходно члану 40. Закона о јавним набавкама (68/2015).  С 

тим у вези,  потребно је  да се у оквирном споразуму изрази јединична цена услуга и 
лимит предвиђених финансијских средстава. Примера ради, иако се зна тачан број 

корисника у виду од 10 корисника, не зна се тачан број корсника по услузи јавне 

набавке што је јако битно, јер ако ставимо нпр да је цена часа 200 динара по услузи за 

Кувара, а сама услуга има 300 часова долазимо до цена по једном кориснику од 

60.000,00 динара ,што значи да ако имамо 5 кувара укупна цена излази 300.000,00 

динара, а шта је са осталим занимањима тј услугама, које ће да ако буде потенцијалних 

корсника а требало би, да изађе из оквира буџета за који је предвиђена ова јавна 

набавка. Такође је битно да се тачно одреди број корисника по услузи или цена по 

јединици услуге због ангажовања потребног кадра због путовања истог и осталих 

трошкова који прате ове врсте услуга, као и да свака врста услуге нема исте јединичне 

вредности у смислу цена. 

Сходно свему горе наведеном долазимо до питања о промени начина изражавања цене 

у смислу да се тачно зна број корисника по врсти услуге, или да се направи максимална 

јединична цена по часу по услузи. 

Још што је јако битно потписивањем оваквог уговора највише је на губитку Извршилац 

услуге јер не зна тачно све податке о услугама. 

Надам се да ћете размотрити ово наше питање и обавестити нас писаним путем о 

истом. 

 



2 
 

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. Техничком спецификацијом услуга које су предмет јавне набавке наручилац је дефинисао 

укупан максимални број полазника -10, као и занатске профиле за које ће се вршити обука. 

Обзиром да ће број полазника за сваку од наведених обука бити накнадно утврђен на 

основу интересовања корисника, а како је у питању мали број занатских профила за које ће 

се вршити обуке- 8, наручилац сматра да је у конкретном случају било непотребно 

спроводити оквирни споразум, као и да ће понуђачи моћи несметано да формирају 

јединичну цену за сваку од захтеваних позиција.     

 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

 

 

 

           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 


