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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-1173/19-015/3                 

Датум: 10.01.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 101/2019 

(1.1.38 Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку добара у 

отвореном поступку, број ЈН ОП 101/2019 (1.1.38 у Плану јавних набавки) - набавка 

рачунарске опреме- ОРН 30213000 – Персонални рачунари, доставило је наручиоцу писани 

захтев путем e-mail-а дана 09.01.2020. године у 13,44 часова, којим тражи  одговор на следећа 

питања: 

 

ПИТАЊE 1: 

 

          Да ли је у Обрасцу бр. 15 – Техничка спецификација, на странама од 44 до 47, потребно 

нешто да буде попуњено од стране понуђача, с обзиром да у слободним колонама није 

наведено који податак је потребно унети? 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

             Који податак је потребно унети на празне линије у оквиру  члана 1. Предмет уговора: 

 

1) персонални рачунар 1                       _____________________________-  комада 6 

2) персонални рачунар 2                      _____________________________  - комада 22 

3) персонални рачунар 3                      _____________________________  - комада 16 

4) монитор  1                                           _____________________________- комада 6 

5) монитор  2                                          _____________________________ - комада 38 

 

на страни 40 конкурсне документације? 

 

ПИТАЊЕ 3: 

 

          На страни 5 конкурсне документације сте навели „ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 

ОП 99/2019 „Набавка рачунарске опреме“ (не отварати) на адресу“... а на свим осталим 

местима сте навели да је број јавне набавке 101/2019. 

 

              Замолили бисмо Вас да нам прецизирате број јавне набавке и да у складу са 

одговором извршите измену конкурсне документације. 

 

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: 
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ОДГОВОР 1:  

 

               У  Обрасцу бр. 15 – Техничка спецификација, на странама од 44 до 47, потребно је 

уписати  јединичну цену за тражени предмет јавне набавке без ПДВ-а као и укупну цену за 

тражену количину без ПДВ-а. 

 

ОДГОВОР 2: 

  

           На  празним линијама Модела уговора у члану 1.- Предмет уговора потребно је 

уписати модел за  означени предмет набавке у наведеним количинама. 

 

ОДГОВОР 3: 

               

                  На страни 5. Конкурсне документације уместо ЈН ОП 99/2019 треба да стоји ЈН ОП 

101/2019. 

 

               Наручилац је извршио измену конкурсне документације у складу са датим 

одговорима. 

            

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

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

Измењену конкурсну документацију  у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама („ Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на 

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

 
 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
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