
 

Република Србија 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-923/18-015/3 

12.10.2018. 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 ЈН МВ 5/2018 (1.1.2 

у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности ЈН МВ 5/2018 (1.1.2 у Плану јавних набавки) – набавка добара за  

репрезентацију, ОРН 22817000-дневници и роковници, ОРН 22851000 – фасцикле, ОРН 

30192121- хемијске оловке,  ОРН 30196200 – роковници за уписивање састанака или додатних 

листова за њих, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 12.10.2018. године 

у 10,34 часова,  којим  тражи  одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

1. Код ставке под бројем 3 пише: “дрвени грб”, да ли сте мислили да се штампа грб на 

дрвету?  

2. Код ставке под бројем 11 – Ко прибавља фотографије и ради припрема за календар?  

3. Код ставке под бројем 12 – Да ли се брендира планер и  ако је одговор потврдан – шта 

се штампа?  

4. Код ставке под бројем 19 – У питању је кутија, а Ви сте навели врсту штампе – 

ласерска гравура. Ласерска гравура не може на картон, препоручена врста штампе је 

Тампон или УВ дигитална. Молим Вас да исправите конкурсну документацију.  

5. Код ставке под бројем 21 – Смарт отг USB, пише Ласер гравура  1/0 на оловци, пошто 

је у питању USB, молим Вас исправите конкурсну документацију.  

6. Код ставке под бројем 21 – Смарт отг USB, пише УВ штампа на кутији на једној 

страни. Смарт отг USB, нема у свом паковању кутију – молим Вас да то избришете из 

конкурсне документације.  

7. Код ставке под бројем 22 – Оловка Навигатор, навели сте УВ штампа на оловци. 

Пошто је у питању метална оловка, препоручена врста штампе је ласерска гравура. 

Молим Вас да измените конкурсну документацију.  

8. Код ставке под бројем 26 – Смарт греy USB,, навели сте УВ штампа на поклопцу. 

Препоручена штампа је ласерска гравура на металном кућишту. Молим Вас да 

измените конкурсну документацију.  

9. Код ставке под бројем 27 – Инверсо шоља, навели сте УВ штампа. Препоручена 

штампа је Тампон или Сито пресликач.  Молим Вас да измените конкурсну 

документацију.  

10. Молим Вас, пошаљите нам векторску припрему шта се штампа на наведеним 

артиклима. 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ: 

 

1. Штампа се грб на дрвету. 

2. Код позиције под бројем 11, фотографије прибавља Град а припрему ради понуђач. 



       3. Планер се брендира а штампа се грб Града. 

       4. Код позиције бр. 19. извршена је измена  врсте штампе. 

       5. Код позиције бр. 21. извршена  је исправка техничке грешке. 

       6. Код позиције бр. 21. извршена  је измена. 

       7. Код позиције бр. 22.  извршена је измена  врсте штампе. 

       8. Код позиције бр. 26. извршена је измена  врсте штампе. 

       9. Код позиције бр. 27. извршена је измена врсте штампе.. 

       10. На наведеним артиклима штампа се грб Града Пожаревца који се може погледати на 

сајту града. 

 

 

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 ЈН МВ 5/2018 

(1.1.2 у Плану јавних набавки) – набавка добара за  репрезентацију, ОРН 22817000-

дневници и роковници, ОРН 22851000 – фасцикле, ОРН 30192121- хемијске оловке,  ОРН 

30196200 – роковници за уписивање састанака или додатних листова за њих. 

 

        Крајњи рок за подношење понуда  за  је 22. октобар  2018. године до 12,00 часова. 

 

        Радно време писарнице за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 7,30-

15,30 часова. 

Јавно отварање понуда ће се обавити 22. октобра 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/

