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СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                             

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

25/2017 (1.2.8  у Плану јавних набавки) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 25/2017 (1.2.8  у Плану јавних набавки)– услуге штампања, ОРН 

79820000 – услуге у вези са штампањем, Партија 1 – услуге штампања билтена - 15. 

октобар, ОРН 79820000 – услуге у вези са штампањем, доставило је наручиоцу писани захтев 

путем e-mail-а дана 15.08.2017. године у 20,23 часова, (иако је у позиву за подношење понуда 

и конкурсној документацији назначено да се сви  захтеви за додатним  информацијама путем 

e - maila, шаљу само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 

часова). Из наведеног разлога, рок за поступање наручиоца почиње да тече 18.08.2017. 

године тако да наручилац у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама није 

у обавези да заинтересованом лицу пружи додатне информације или појашњења.  

Наведеним  e-mail-ом тражи се одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ 1: 
 

Сходно члану 63 и 149 закона о јавним набавкама (ЗЈН) указујемо вам на следеће: 

Конкурсном документацијом на странама 28 и 35 је предвиђено да се за услуге израда под 

ставкама 9, 10, 11, 12, 13, 14 услуга обавља према "слици". 

 

Међутим, нигде у конкурсној документацији није наведена слика ни за једну од поменутих 

ставки. 

Чланом 61 ЗЈН је предвиђено да наручилац мора припремити конкурсну документацију на 

начин да на основу ње понуђачи могу припремити прихватљиве понуде. Стога је Наручилац у 

обавези да објави "слике", те продужи рок за достављање понуда у складу са чланом 63. став 

5. ЗЈН. 
 

            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: 

Наручилац је конкурсну документацију за предметну јавну набавку допунио додавањем 

фотографија узорака које ће понуђачима омогућити да припреме прихватљиву понуду. 

 

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 јавну набавку број  ЈН МВ 

25/2017 (1.2.8  у Плану јавних набавки)– услуге штампања, ОРН 79820000 – услуге у вези 

са штампањем, Партија 1 – услуге штампања билтена - 15. октобар, ОРН 79820000 – 

услуге у вези са штампањем, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 25. септембар 2017. године до 12,00 часова. 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 07,30-15,30 

часова. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 25. септембра 2017. године у 12,30 часова, у 

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

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

 

 

Ово појашњење и измењену конкурсну документацију 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 

 

http://www.pozarevac.rs/

