
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавне набавке велике вредности- 

Број: 404-434/14-03/3 

11.08.2014. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

 ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНВВ    

17/2014 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку велике 

вредности број 17/2014 - опрема за домаћинство за Дечији вртић у МЗ „Бурјан“,  

39221000– кухињска опрема - Партија 2 - Остала кухињска опрема, доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 07.08.2014. године у 09,24 часова којим 

тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА:  

1. Код позиције 6.03 Љуштилица за кромпир - стона, капацитет: kg 6, L 10, dim. 

530/370/390mm.  

Да ли је прихватљиво ДА капацитет буде 5kg и одступање у димензијама -/+ 5%? 

 2. Код позиције 6.04  Апарат за сечење хлеба - стони, ширина резања хлеба 300mm, 

висина резања хлеба mаx/min 150/50mm, прикључак на струју 230V/1Н/50Hz, укупна 

снага 0,37кW, димензија 550/680/640mm. 

Да ли је прихватљиво ДА ширина резања хлеба буде 400mm, висина резања mаx 160mm, 

прикључак на струју 380V, укупна снага 0,75кW? 

3. Код позиције 6.09 Гардеробни орман сa средишном преградом, опис: преграда 

вертикална помична за одвајање радне до личне. У ком смислу помична? 

4. Да ли је или није потребно достављати доказе за испуњавање обавезних услова за 

учешће у поступку ако је  понуђач уписан у Регистар понуђача у АПР-у? Да ли је довољно 

доставити у том случају копију Решења о регистрацији у Регистру понуђача?  

  

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА: 

1. Капацитет љуштилице је важан, тако да остајемо при датом техничком опису 

2. За позицију 6.04  Апарат за сечење хлеба,  наручилац остаје при датом техничком 

опису.  

3. Вертикална помична преграда за одвајање радне од личне гардеробе је прецизно 

речено монтажно – демонтажна. 

4. Сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама, лице уписано у регистар понуђача није 

дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова 

из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог Закона.  

Уколико  на овај начин жели да до докаже  испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 

4)  понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. 

 

          Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

          

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

 


