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ПИТАЊЕ: 

U  vasoj  konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavu male vrednosti redni broj MV/05/20 na 

strani 18. obrazac strukture cena pod red.br.16je navedeno kosulja komada 12 i pod rednim 

brojem 21 kosulja dugi rukav 12 komada. 

Pod rednim brojem 16 ne navodi se da li se radi o kosulji dugog ili kratkog rukava. 

Na strani 6 - 1.3. Musko delo -leto navodi se da je rec o kosulji kratak rukav ali se navodi 

kolicina od 36 komada ( u obrascu struktura cena se navodi kolicina 12 komada i  ne navodi se 

da li je rec o kosulji kratkog ili drugog rukava). 

Na strani 17 - 1.4. Musko odelo - zima navodi se kosulja dugi rukav 36 komada  

ocigledno je neslaganje u navedenim kolicinama kosulja koje su navedene u tehnickoj 

specifikaciji i kolicini kosulja navedenih u obrascu strukture cena. 

Takodje, se u obrascu strukture cena ne navodi da li je rec o kosulji dugog ili kratkog rukava.  

Na osnovu Calana 61. ZJN : Priprema i sadrzina konkursne dokumentacije: 

“ Narucilac je duzan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponudjaci na osnovu nje 

mogu da pripreme prihvatljivu ponudu”. 

 

Nasa sugestija je da izmenite i dopunite konkursnu dokumentaciju i navedete potrebne kolicine i 

precizno definisete trazena dobra kako bismo bili u situaciji da pripremimo prihvatljivu ponudu. 

 

 

ОДГОВОР 

У вези вашег питања које сте упутили овој комисији, обавештавамо вас да је Комисија у 

делу конкурсне документације, на страни 18, Образац 3, извршила усклађивање података 

на које сте указали, а који се сада поклапају са подацима у документу на страни 4.- 8. – 

II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Пречишћен текст конкурсне документације објављује се на Порталу јавних набавки 

и интернет странци Наручиоца 

 

Наручилац продужава рок за подношење понуда на следећи начин: 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.07.2020. 

године до 10:00 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 27.07.2020. године са почетком у 10:30 часова, у 

просторијама наручиоца, Захумска 14, сала на II спрату, уз присуство овлашћених 

представника понуђача 

 

Комисија за јавну набавку 


