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ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 12/2020 

(1.1.6 у Плану јавних набавки) 

 

 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 12/2020 (1.1.6 у Плану јавних набавки)– Хемијска средства за 

чишћење, ОРН 39830000 – производи за чишћење, доставило је наручиоцу писани захтев 

путем e-mail-а дана 02.03.2020. године у 14,16 часова, којим тражи  одговор на следећа 

питања: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

            На страни 33. конкурсне документације у оквиру Обрасца бр. 10, ставка 17. захтевано 

је следеће: 

            Салвете 1/100 „Fresh“  „или одговарајуће“. На основу овако наведеног описа производа 

остаје нејасно да ли наручилац захтева једнослојне или вишеслојне салвете и које су захтеване 

димензије салвета. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

             На страни 34. Конкурсне документације у оквиру обрасца 10, ставка 18. захтевано је 

следеће: 

             „Чачкалице 1/100“ – с обзиром да није наведено од ког материјала ( дрвета, пластике) 

је потребно да чачкалице буду израђене, молимо Вас за детаљнији опис ставке 18. Обрасца бр. 

10. 

             Такође није јасно да ли су чачкалице паковане засебно или су без заштитне фолије. 
 

            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:  

 

Потребно је понудити једнослојне салвете 1/100 „Fresh“  „или одговарајуће“. 

 

ОДГОВОР 2: 

 

Потребно је понудити  „Чачкалице 1/100“ дрвене,без заштитне фолије.   

 

     Крајњи рок за подношење понуда је 10. март 2020. 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 10. марта 2020. године у 12,30 часова, у 

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

представника заинтересованих понуђача. 

 

Ово појашњење, измењену конкурсну документацију 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 

 

 

http://www.pozarevac.rs/

