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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-1031/18-015/4 

06.12.2018. 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 53/2018 

(1.1.53 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 53/2018 (1.1.53 у Плану јавних набавки) – набавка канцеларијског 

намештаја, ОРН 39130000 – канцеларијски намештај, доставило је наручиоцу писани захтев 

путем e-mail-а дана 05.12.2018. године у 16,00 часова, којим тражи  одговор на следеће 

питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

У изменама и допунама које сте објавили 05.12.2018.године захтевате за Позиције 1,3,4,5 и 6 

дебљину материјала од 3 цм. 

Овим путем желимо да истакнемо да наведена дебљина материјала се не користи и није 

стандардна. 

Стандардне дебљине које се користе су: 18мм, 25мм и 36мм. 

Са назнаком да дебљина од 36мм није погодна за неке сегменте због своје дебљине. 

Молимо да нам одговорите да ли дебљина материјала може бити у 18мм, 25мм или 36мм?   

 

 

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: 

 

Наручилац прихвата изнете сугестије заинтересованог понуђача и из тог разлога ће 

приступити измени и допуни конкурсне документације, као и продужењу рока за подношење 

понуда. 

 

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 

53/2018 (1.1.53 у Плану јавних набавки) – набавка канцеларијског намештаја,                         

ОРН 39130000 – канцеларијски намештај, продужен.  

 

Крајњи рок за подношење понуда је 14. децембар 2018. године до 12,00 часова. 

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

7,30-15,30 часова. 
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Јавно отварање понуда ће се обавити 14. децембра 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/

