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СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Адреса: Радоја Домановића 12,  
34000 Крагујевац 
www.skckg.com 
 

Веза: ЈНМВ 02/2018 

 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ 02/2018  
УСЛУГЕ ПРЕВОЗА  

 

Сходно члану 63. Ставу 2. Закона о јавним набавкама заинтересовано лице у предметном 
поступку јавне набавке упутило је наручиоцу следећи захтев за додатним информацијама и 
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуге превоза ЈНМВ 02/2018: 

На Порталу јавних набавки који води Управа за јавне набавке дана 18.10.2018. године у 14:12 
часова је објављен позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку 
мале вредности под шифром 2088960 – услуге превоза. Истог дана у 14:26 часова под 
шифром 2088959 је објављен на истом порталу да је грешком постављена конкурсна 
документација и позив за подношење понуда. Молимо Вас да нас информишете да ли је 
јавна набавка актуелна или не?. Захтев за додатним информацијама je неблаговремен јер је 
достављен  дана 23.10.2018. године, односно 3 дана пре истека рока за подношење понуда. 
 
Сходно члану 63. Ставу 3. Закона о јавним набавкама  у циљу транспарентности поступка 
наручилац даје следеће појашњење: 
На Порталу јавних набавки дана 18.10.2018. године у 14:12 часова под шифром 2088960 
објављена је конкурсна документација и позив за подношење понуда за јавну набавку услуге 
превоза. Конкурсна документација и позив за подношење понуда објављени под шифром 
2088960 су актуелни и на основу њих понуђачи припремају и подносе понуде. 
 
Дана 18.10.2018. године у 14:26 часова  на Порталу јавних набавки под шифром 2088959 услед 
грешке у раду портала објављен је формат који носи назив услуге превоза. Увидом у Портал 
јавних набавки шифра 2088959 може се утврдити да у оквиру истог није објављен позив за 
подношење понуда и конкурсна документација. Како не би доводио понуђаче у заблуду  
наручилац је формат под бројем 2088959 ставио ван снаге са образложењем да је грешком 
објављен, а у делу информације може се утврдити да је констатовано да су позив за 
подношење понуда и конкурсна документација објављени на под шифром 2088960. 
 
Увидом у Портал јавних набавки може се утврдити да је јавна набавка услуге превоза 
објављена под шифром 2088960 актуелна и да иста садржи позив за подношење понуда и 
конкурсну документацију , док је формат за услуге превоза који не садржи конкурсну 
документацију и позив за подношење понуда објављен под шифром 2088959 стављен ван 
снаге. 

Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки 
http://portal.ujn.gov.rs/  и на интернет страници наручиоца www.skckg.com што доказује да су 
понуђачи и увидом на сајт www.skckg.com могли да утврде да су конкурсна документација и 
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позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки под шифром 2088960 
актуелни. 

Напред наведена појашњења су саставни део конкурсне документације. Заинтересована 
лица су дужна да у поступку припреме понуда имају у виду појашњења конкурсне 
документације и да поднесу понуду  сходно позиву за подношење понуда и конкурсној 
документацији објављеној на Порталу јавних набавки под шифром 2088960. 

Како појашњења конкурсне документације не повлаче измену конкурсне документације, 
наручилац неће мењати конкурсну документацију и продужавати рок за подношење понуда.  

 

 

                                                                           СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

                                                                                    Комисија за јавну набавку ЈНМВ 02/2018 

 
 
 

   
 
      
 

 


