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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-441/18-015/8 

12.06.2018. године 

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 33/2018 

(1.1.24 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број 

ЈН ОП 33/2018 (1.1.24 у Плану јавних набавки) - уређење јавних зелених површина на 

територији града Пожаревца, ОРН 03451100 – саднице, Партија 1- уређење јавних зелених 

површина у Ергели „Љубичево“-подизање лавиринта, ОРН 03451100 – саднице,  - доставило је 

наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 12.06.2018. године у 12,58 часова, за 

појашњењем конкурсне документације, којим се траже одговори на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ : 
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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 усагласио рок плаћања на страни 8. и страни 41. конкурсне документације и 

извршио измену исте у том делу. 

 

ОДГОВОР 2: 

 

Понуђач је у обавези да достави као доказ да поседује одговарајући технички капацитет (да 

поседује или има у закупу расадник украсног дрвећа и жбуња) у минималној површини од 3 

хектара: 

- фотокопију решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (прихвата 

се решење и министарства које је раније обављало ове послове односно имало 

надлежности у области уписа у тражени регистар) 

- записник о здравственом прегледу усева и објеката расадника. Записник треба да је из 

2017. године. 

 

ОДГОВОР 3: 

 

Садржина обрасца меничног овлашћења усклађена је са важећим прописима. 

 

ОДГОВОР 4: 

 

На страни 36. конкурсне документације јасно је одређено да се за позицију 6. укупна вредност 

без ПДВ-а и укупна вредност са ПДВ-ом исказује као 15% вредности позиција од 2-6. 

 

ОДГОВОР 5: 

 

Наручилац је усагласио документацију која се доставља уз окончану ситуацију и извршио 

измену на страни 8. и странама 42. и 43. конкурсне документације. 

 

 

 

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 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

http://www.pozarevac.rs/

