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ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 
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П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

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

63/2019 (1.2.87 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 

63/2019 (1.2.87 у Плану јавних набавки) Услуге:  Израда пројекта ''Замена, ревитализација 

и формирање нових планских дрвореда у граду Пожаревцу'', ОРН 71242000 –   израда 

пројеката и нацрта, процена трошкова , доставило је наручиоцу писани захтев путем e-

mail-а дана 19.09.2019., године, којим тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

1.      У циљу прибављања потребне документације за финансијско обезбеђење, молим Вас да 

ми пошаљете број под којом је јавна набавка заведена у деловоднику наручиоца Општине 

Позаревац и датум завођења. 

 2.      У случају да понуђач конкурише за све  три Партије, да ли треба да доставити три  

документа обрасца финансијског обезбеђења? 

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: 

 

Број Одлуке о покретању поступка је 404-844/19-015 од 06.09.2019. Заводни број се налази у 

Позиву за подношење понуда под тачком 23.''Остале информације'' и на страни бр. 2 

конкурсне документације. 

 

ОДГОВОР 2: 

За сваку партију треба доставити меницу за озбиљност понуде са меничним 

овлашћењем,захтевом за регистрацију менице и картоном депонованих потписа( страна 28 

конкурсне документације тачка 5.12.''Финансијско обезбеђење'' и Изјаву о достављању 

средства финансијског обезбеђења за сваку партију посебно. На обрасцу бр. 7. пише ''Образац 

копирати за сваку партију појединачно.  

 

Ово појашњење 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 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

