
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 

68/15) у поступку јавне набавке мале вредности бр. 14/20, питањa и одговоре објављујемо 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије''  

ЈНМВ 14/20 

Колонијална роба 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 01– 18.02.2020. 

Питања потенцијалног понуђача: 

- Na strani 7/29 konkursne dokumentacije kažete da je ponuđač u obavez da dostavi uzorke, 

između ostalog, i za stavke pod rednim brojem 13 i 14, a da pri tom u tabeli na strani 6/29 

pored ovih stavki ne stoji da je obavezna dostava uzoraka? 

 

- Šta treba da sadrži spisak svih traženih dobara iz tehničke specifikacije? Da li pored naziva 

dobara i naziva proizvođača, treba da sadrži i jedinične cene, zbir svih jedinačnih cena ili 

ne...? 

 

 

- Na strani 23/29 navodite da se ugovor zaključuje na finansijsku vrednost od 1.000.000,00 

dinara bez pdv-a, a u Modelu ugovora na stani 25/29 navodite: ''Продавац ће испоручивати 

колонијалну робу Купцу по јединичним ценама из понуде у укупном износу до 

500.000,00 динара без пдв-а.'' Koja je procenjena vrednost javne nabavke i na koju 

vrednost se zaključuje ugovor? 

 

Одговори на питања: 

 

- На страни 7/29 конкурсне документације у ставу 3 и 4, не траже се узорци под ставкама 

под редним бројем 13 и 14, тако да наведени став 3 и 4 сада гласе: 

 

„Понуђач је у обавези да достави узорке добара за позиције под редним бројем: 1, 3, 6, 

7,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 31, 34, 38,39  и 40 (узорци се могу доставити 

и на самом отварању понуда).  

Сваки достављени узорак мора бити обележен редним бројем позиције из техничке 

спецификације. 

Понуђач је у обавези да за добра за које нуди одговарајућа добра-позиције под редним 

бројем: 1, 3, 6, 7,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 31, 34, 38,39  и 40 из техничке 

спецификације достави доказ о усаглашености добара (нпр. безбедносни лист, 



декларација, спецификација, атест, уверење о здравственој исправности с позивом на 

важеће одредбе Закона о здравственој исправности  животних намерница и предмета и 

опште употребе и правилника о условима у погледу здравствене исправности предмета 

који се могу стављати у промет) односно доказ којим доказује да је понуђено добро 

одговарајуће.“ 

 

- Списак тражених добара треба да садржи назив добара и назив произвођача. 

Образац структуре цене треба да садржи цену по јединици мере без пдв-а, збир 

јединичних цена без пдв-а, пдв, збир јединичничх цена са пдв-ом. 

 

- На страни 25/29 у моделу уговора, члан 2. став 4, мења се и гласи: 

„Продавац ће испоручивати колонијалну робу Купцу по јединичним ценама из понуде у 

укупном износу до 1.000.000,00 динара без пдв-а.“ 
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