
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавне набавке мале вредности- 
Број:  1813/3-1788/2. 
09.12.2014. године 
П о ж а р е в а ц    
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ 
3/2014 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 
мале вредности број 3/2014 – услуге  микрофилмовања и дигитализације архивске грађе 
збирке „Вариа 1791-“ и дела архивског фонда „Пожаревачка трговачка омладина 1903-
1947“, ОРН: 79999100, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 
08.12.2014. године у 8,38 часова. Рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12) почиње да тече 
09.12.2014. године. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 
   

ПИТАЊЕ 1:  
У Вашој конкурсној документацији, у додатним условима, захтевате да је 

извршена услуга ШТАМПАЊА у износу од најмање 500.000дин. Да ли се ради о 
грешци, обзиром да је предмет тендера услуга  СКЕНИРАЊА И 
МИКРОФИЛМОВАЊА? Самим тим, сматрамо да би као додатни услов требало да 
буде прихваћен и износ скенирања и микрофилмовања. 

 
ОДГОВОР: 

Заинтересовано лице је правилно уочило у конкурсној документацији јавне 
набавке мале вредности 3/2014 - услуге  микрофилмовања и дигитализације архивске 
грађе збирке „Вариа 1791-“ и дела архивског фонда „Пожаревачка трговачка омладина 
1903-1947“ техничку грешку коју се односу на наведено "услуге штампања" уместо 
"услуге микрофилмовања и дигитализације" архивске грађе како је у наслову 
предметне набавке назначено. То значи да је предмет ове јавне набавке „услуга  
микрофилмовања и дигитализације архивске грађе збирке „Вариа 1791-“ и дела 
архивског фонда „Пожаревачка трговачка омладина 1903-1947“, као и да се сви услови 
у конкурсној документацији односе на услугу микрофилмовања и дигитализације 
архивске грађе, наведене у спецификацији која је саставни део  конкурсне 
документације. 
 
ПИТАЊЕ 2. 
  

У Вашој тендерској документацији нисте навели који су формати предметног 
материјала? 
 
 ОДГОВОР: 

  Формат архивских докумената који се микрофилмују и скенирају је А4, у 
највећој количини, и у мањој количини  димензија 23x36цм. Овај други формат је 
формат архивских докумената старог периода, до 1941. године. 
  Узорци архивских докумената чије је микрофилновање и дигитализација 
предмет јавне набавке мале вредности 3/1024, наручиоца Историјски архив Пожаревац 
могу се погледати сваког радног рада у времену од 10.00 до 14.00 часова, у 
просторијама управне зграде наручиоца – Историјски архив Пожаревац, ул. Воје Дулић 
10, 12000 Пожаревац.  
      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.arhivpozarevac.org.rs 
  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

http://www.arhivpozarevac.org.rs/


ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавне набавке мале вредности- 
Број:  1813/4-1788/2. 
09.12.2014. године 
П о ж а р е в а ц    
                                                                                                             
 
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 
ЈНМВ 3/2014 
 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 
мале вредности број 3/2014 – услуге  микрофилмовања и дигитализације архивске грађе 
збирке „Вариа 1791-“ и дела архивског фонда „Пожаревачка трговачка омладина 1903-
1947“, ОРН: 79999100, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 
10.12.2014. године у 8,29 часова. Рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12) почиње да тече 
11.12.2014. године. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 
   

ПИТАЊЕ 1:  
 
Да ли се под пословним условима реализација услуга у износу од 500.000,00 

динара односи на услуге штампања или на услуге микрофилмовања и 
дигитализације архивске грађе и документарног материјала? 

 
 
ОДГОВОР: 
 
Заинтересовано лице је правилно уочило техничке грешке  у конкурсној 

документацији за ЈНМВ3/2014 - услуге  микрофилмовања и дигитализације 
архивске грађе збирке „Вариа 1791-“ и дела архивског фонда „Пожаревачка 
трговачка омладина 1903-1947“ , које се односе на наведено "услуге штампања" 
уместо "услуге микрофилмовања и дигитализације" архивске грађе како је у 
наслову предметне набавке назначено.  

То значи да се сви услови у конкурсној документацији, па и услови из 
питања за које заинтересовано лице тражи појашњење, а тичу се пословних 
услова реализације услуга у износу од 500.000,00 динара,  односе на услугу 
микрофилмовања и дигитализације архивске грађе, наведене у спецификацији 
која је саставни део  конкурсне документације. 
      
 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.arhivpozarevac.org.rs 
  

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
 

http://www.arhivpozarevac.org.rs/


ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавне набавке мале вредности- 
Број:  1813/5-1788/2. 
09.12.2014. године 
П о ж а р е в а ц    
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ 3/2014 
 
 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 
вредности број 3/2014 – услуге  микрофилмовања и дигитализације архивске грађе збирке 
„Вариа 1791-“ и дела архивског фонда „Пожаревачка трговачка омладина 1903-1947“, ОРН: 
79999100, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 06.12.2014. године у 12,38 
часова. Рок за поступање наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12) почиње да тече 07.12.2014. године. Наведеним e-mail-ом 
тражи се одговор на следећа питања: 
   

ПИТАЊЕ 1: 
 
Који је очекивани рок завршетка  наведених  услуга? 

  
 ОДГОВОР: 
 
 Очекивани (оквирни) рок завршетка услуга микрофилмовања и дигитализације 
архивске грађе из предметне набавке износи до 45 радних дана од дана закључења 
уговора. Овај рок се очекује на основу досадашњег искуства у микрофилмовању и 
дигитализацији архивске грађе наручиова, у оквирним количинама архивских 
докумената односно скенова или микрофилмова, како је дато у спецификацији која је 
саставни део конкурсне документације у предметној јавној набавци. 

 
ПИТАЊЕ 2: 
 
Која је процењена вредност  наведених услуга? 
 
ОДГОВОР: 

 
Чланом  61. став 2. Закона о јавним набавкама,  прописано је да наручилац није 

дужан да објави процењену вредност јавне набавке. Поступајући у складу са наведеном 
законском  одредбом овај податак за конкретну јавну набавку није наведен у конкурсној 
документацији, тако да ће исти остати недоступан за сва заинтересована лица која су 
преузела конкурсну документацију за предметну јавну набавку.  

Обзиром да ова јавна набавка није обликована по партијама доставља се једна 
понуда која ће се односити – обухватити пбе врсте  услуге  наведене у  обрасцу понуде  и у 
техничкој спецификацији.  

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 3/2014 „набавка услуге  микрофилмовања и дигитализације 
архивске грађе збирке „Вариа 1791-“ и дела архивског фонда „Пожаревачка трговачка 
омладина 1903-1947“ (не отварати) на адресу: Историјски архив Пожаревац - Комисија за 
јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Воје Дулић  10. Понуђач је дужан да на полеђини 
коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и контакт 
особу. 
      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.arhivpozarevac.org.rs 
.  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
 

http://www.arhivpozarevac.org.rs/
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