
 

 

Република Србија 

Народна библиотека „Илија М. Петровић“, ул. Дринска бр. 2  Пожаревац 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 225 

Датум: 08.05.2020. 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 1/2020 

(1.1.1 у Плану јавних набавки) 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број            

ЈН МВ 1/2020 (1.1.1 у Плану јавних набавки), Набавка добара-књига, ОРН 22113000 – 

Књиге за библиотеке, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 07.05.2020. 

године у 11,19 часова којим тражи одговор на следеће питање: 

ПИТАЊЕ: 

У спецификацији наслова постоје неке грешке, Редни број 140 нема назначену количину, 

р.бр. 557 има количину 990, да ли је то исправно и молим појашњење, ако је могуће, о којем је 

наслову реч, јер нисам успела да га пронађем на Cobiss-u. Р.бр. 625, нема количину, 690 нема 

количину, али 691 нема наведен наслов, а има количину. 

Унапред се захваљујем на одговорима. 

 

            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: 

Наручилац је начинио техничку грешку приликом навођења одређених наслова и 

количина у техничкој спецификацији. Из наведеног разлога наручилац ће изменити конкурсну 

документацију и унети одговарајуће називе наслова и 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 1/2020 (1.1.1 у 

Плану јавних набавки), Набавка добара-књига, ОРН 22113000 – Књиге за библиотеке, 

продужен. 

Крајњи рок за подношење понуда је 19. мај 2020. године до 12,00 часова. 

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

15,30 часова. 

  

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.bibliotekapo.org.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 


