
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-89/18-015/3 

14.03.2018. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 6/2018 

(1.2.18 у Плану јавних набавки) 

 

 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 6/2018 (1.2.18 у Плану јавних набавки) – механичке поправке 

аутомобила, ОРН 50112100 – услуге поправке аутомобила, доставило је наручиоцу писани 

захтев путем e-mail-а дана 12.03.2018. године у 12,07 часова, којим тражи  одговор на следећа 

питања: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

1.       Да ли могу да доставе још неке информације о возилима као што су број шасије ,бројеви 

мотора…? 

2.       Шта значе XXXX у табелама? Да ли то значи да се ту ништа не попуњава и ако се не 

попуњава зашто су на неким местима означили да не треба, а на неким да треба ако се 

вероватно само траже услуге без делова (пример: прва ставка у табелама 1. Изградња и 

уградња летве волана - па у пољима - јединица мере-,количина, цена по делу без пдв-а,цена по 

делу са пдв-ом, ставили xxxx у смислу не треба попуњавати,а онда је остављен празан простор 

тј. поље које треба попунити укупна цена рез.делова без пдва, да би поље укупна цена 

рез.делова било означено са xxxx-не треба попуњавати)? 

3.       Наслови табела тј. списак аутомобила по табелама за које се траже резервни делови и 

одржавања су нејасни-Пример 1 –Табела VII -Услуге поправке возила марке Volkswagen tip-

Passat 1.8 TSI i  Passat 2.0(?-бензинац или дизел?)-које делове тј. за који аутомобил односно 

мотор узети као меродавне цене делове за попуњавање података у табели? 

Пример 2-Исти случај и питање се односе за табелу VIII где се тразе делови за за 

возила Dacia Logan 1.4 и Dacia Sandero (нема ознаке мотора?), а ради се о два различита 

возила па је питање које делове узети као меродавне за попуњавање података у табели? 
 

            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 следеће: 
 

ОДГОВОР 1: Наручилац је допунио податке о возилима додавањем броја шасије на 

страни 91. конкурсне документације. 

 

ОДГОВОР 2: ХХХХ у табелама значи да се ради само о цени услуге без резервних 

делова и та поља се не попуњавају. 

 

ОДГОВОР 3: Наручилац је раздвојио услуге поправке возила марке Volkswagen и  

Dacia додавањем две нове табеле како би понуђачи могли да да дају одговарајуће цене услуге 

и резервних делова. 

 



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 6/2018 

(1.2.18 у Плану јавних набавки) – механичке поправке аутомобила, ОРН 50112100 – 

услуге поправке аутомобила, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 21. март 2018. године до 12,00 часова. 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 

7,30-15,30 часова. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 21. марта 2018. 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/

