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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-383/20-015/3               

Датум: 08.05.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 22/2020 

(1.2.20 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку услуга 

у поступку јавне набавке мале вредности, број ЈН МВ 22/2020 (1.2.20 у Плану јавних 

набавки) - Систематско уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2020. години, 

ОРН 77312100 – услуге уништавања корова, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-

mail-а дана 07.05.2020. године у 13,02 часова, којим тражи  одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊE 1: 

 

1. Када и како можемо извршити обилаѕак локације за предметну јавну набавку  Систематско 

уклањање амброзије на територији Града Пожаревца у 2020. години. Ако можете да нам дате 

особу и контакт телефон ?  

2. У структури цене на страни 37 конкурсне документације образац 13 , мислим да сте 

погресно уписали количину вероватно је дошло до техничке грешке и додата је једна нула 

више, обзиром да вам се количине на поклапа са страном 47. Да ли је реч о техничкој грешки  

 

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: 

 

ОДГОВОР:  

 

1. Обилазак локације за предметну јавну набавку можете извршити 12.05.2020. године.  

Особа за контакт је Дејан Ракић, који вас очекује у 10,00 часова у згради Градске управе 

град Пожаревца, ул. Дринска бр. 2 (код портирнице). 

 

2. У структури цене начињена је ненамерна техничка грешка коју ће наручилац исправити  

изменом конкурсне документације. 

 

Крајњи рок за подношење понуда је 18. маj 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 18. маја 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 
 

 


