
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-560/19-015/3 

24.05.2019. године 

П о ж а р е в а ц    

                 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                             

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 23/2019 

(1.1.5 у Плану јавних набавки) 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 23/2019 (1.1.5 у Плану јавних набавки) – набавка бензина и дизел 

горива, ОРН 09132100-безоловни бензин и ОРН 09134200-дизел гориво, доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 23.05.2019. године у 11,27 часова, којим тражи  

одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Молим Вас додатно појашњење  конкурсне документације  - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 23/2019 НАБАВКА БЕНЗИНА И ДИЗЕЛ ГОРИВА . 

Разлог: 

Конкурсном документацијом члан - 1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 

дефинисали сте предмет јавне набавке и процењену вредност. 

„Предмет јавне набавке је набавка добара – ОРН набавка бензина и дизел горива, ОРН 

09132100 -безоловни бензин и ОРН 09134200 - дизел гориво. 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

Процењена вредност јавне набавке износи 2.566.666,00 динара без ПДВ-а. „ 

Образложење:  

Имајући у виду процењену вредност ЈН, количину тј. тех. Спецификаију где је предвиђена 

набавка  Безоловни моторни бензин Evro BMB – 98 октана или веће октанске вредности у 

количини од 20.200 литара јавља се проблем .  

Тренутна цена BMB веће октанске вредности код заинтересованог понуђача износи 164,40 уз 

рабата на предвиђене количине од 3 динара (а према комерцијалној политици понуђача) 

долазимо у ситуацију да ће понуђена вредности премашити процењену вредност ЈН.   

Ово је трећа јавна набавке, 2 јавне набавке које су биле пре  ове  ЈН су биле обустављене због 

тога што су понуде премашиле процењену вредност.  

Молим Вас да размотрите могућност корекције или количине у техничкој спецификацији или 

промену процењене вредности. 

 

            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 након поновног испитивања тржишта прилагодио техничку 

спецификацију својим потребама и висини обезбеђених средстава без промене процењене 

вредности али са незнатном променом количина.  

 
 



           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 

23/2019 (1.1.5 у Плану јавних набавки) – набавка бензина и дизел горива, ОРН 09132100-

безоловни бензин и ОРН 09134200-дизел гориво, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 3. јун 2019. 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 3. јуна 2019. 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/

