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ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“ 

25000 Сомбор, Апатински пут 11 

тел: + 381  25/463-111; факс: + 381  25/463-115 

ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; 

ЕППДВ:132716493 

 

Број: 1356/4 

Дана: 28.12.2015. 

 

 

 

 На основу члана 63 ст. 2 и 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке добара – 

плочице (пластичне) и пропратни алат за обележавање трупаца за 2015. год., сходно 

надлежностима утврђеним решењем наручиоца бр. 1357 од 20.11.2015. године, а на захтев 

за додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице у вези Конкурсне 

документације  за ову  јавну набавку покренуту  Одлуком наручиоца бр. 1356 од 

20.01.2015. год. и Одлуком о измени одлуке о покретању поступка бр. 1356/2 од 

03.12.2015. године, на постављена  питања, 

 

Наручилац благовремено даје   

 

I  ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Питање бр. 1 

 

У тендерској документацији се напомиње да "Понуда мора да буде поднета на преузетом 

оригиналном обрасцу конкурсне документације." Да ли треба да посебно преузмемо 

тендерску документацију код Вас или је довољно да понуду припремимо на тендерској 

документацији  коју смо скинули са портала јавних набавки? 
 

Одговор на питање бр.1: Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације која је 

објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Навођење да се понуда 

доставља у оригиналу значи да мора садржати потпис одговорног лица понуђача или лица које има 

овлашћење да потпише понуду у име понуђача  и печат понуђача на свим обрасцима где се то 

захтева, у супротном сматра се да понуда има битне недостатке, обзиром да наручилац неће бити у 

могућности да утврди веродостојност исте. Стављање факсимила потписника, не сматра се 

потписивањем. Факсимил није валидан доказ, како је наведено у конкурсној документацији 

наручиоца у Прилогу бр.5-Упутство понуђачима како да сачине понуду. 

 

Питање бр. 2 

 

Колико је потребно плочица  и у којим бојама треба да доставимо као узорке? 
 

Одговор на питање бр. 2:  40 комада у низу за сваку класу по бојама. (F, L, I, II, III, VTO).  

Питање бр. 3 

 

Колико узорака чекића треба да доставимо као узорак? 
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Одговор на питање бр. 3: Један (1) 

Питање бр. 4 

 

У тендерској документацији се захтевају магацини са 4 и 5 класа. Који магацин и са 

колико класа треба да доставимо као узорак? 

 

Одговор на питање бр. 4: Треба доставити оба магацина.  

 
Питање бр. 5 

 

Колико кланфи треба да доставимо као узорак? 
 
Одговор на питање бр. 5:  Десет (10) комада  

Питање бр. 6 

 

Да ли је потребно да као узорак доставимо чекић за кланфе? 

 

Одговор на питање бр. 6: Да – 1 комад 

Питање бр. 7 

 

Колико узорака колоброја треба доставити као узорак? 

 

Одговор на питање бр. 7: Један (1) комад. 

Питање бр. 8 

 
Колико треба пластичних клинова да доставимо као узорке? 

 
Одговор на питање бр. 8:  1 комад. 

Питање бр. 9 

 

Колико плочица за привредни риболов треба да доставимо као узорке? 

 
Одговор на питање бр. 9: По један комад за сваку врсту. 

Питање бр. 10 

 

На страни 12.тендерске документације у ставу 1. стоји "Плочице треба да буду изграђене 

од квалитетне пластике најмање дебљине 2 мм." На који начин се доказује квалитетна 

пластика и која је то квалитетна а која неквалитетна пластика? 
 
Одговор на питање бр.10: Плочице треба да буду изграђене од пластике најмање 

дебљине 2 мм. Брише се реч „квалитетне“. 
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Питање бр. 11 

 

На страни 12 тендерске документације став 3. се захтева да се достави уверење о квалитету 

(атест) плочица и кланфи издато од стране акредитованог тела (Института за испитивање 

материјала ИМС а.д. Београд),као доказ усаглашености добра са прописаним захтевима и 

стандардима. Такође у тачки 3.1. на страни 13 се захтева да добра морају да испуњавају 

важеће домаће и међународне стандарде. У складу са Законом о јавним набавкама 

неопходно је да се позовете на тачне називе стандарда и њихове ознаке. Који су домаћи и 

страни стандарди?  
 

Одговор на питање бр.11: Наручилац у конкурсној документацији предвиђа да је 

Понуђач је дужан да наручиоцу, приликом подношења понуде, достави уверење о 

квалитету (атест) плочица и кланфи издато од стране акредитованог тела (Институт за 

испитивање материјала ИМС А.Д. Београд), као доказ усаглашености добра са прописаним 

захтевима. Сва испоручена добра морају испуњавати све техничке карактеристике како је 

описано у Прилог бр. 3. На страни 12 став 3 конкурсне докумнтације брише се реч 

„стандарди“ а на страни 13 тачка 3.1 брише се „важеће домаће и међународне стандарде“.  

 

Питање бр. 12:  

 

Приликом састављања понуда да ли је потребно да се посебно одвоје документа за 

сваку партију посебно или је дозвољено заједно? 

 
Одговор на питање бр.12: Сва потребна документа за сваку партију подносе се заједно, 

на начин како је предиђено конкурном документацијом наручиоца у Прилогу бр.5-

Упутство понуђачима како да сачине понуду. 

 

Питање бр. 13:  

 

Да ли је довољна једна меница са све партије  заједно или за сваку партију посебно? 

 
Одговор на питање бр.13: Менице се подносе за сваку партију посебно на следећи начин: 

За озбиљност понуде, уз понуду прилаже се регистрована Бланко-соло меница, оверену 

печатом и потписом понуђача, и са меничним писмом чији је образац у прилогу, при чему 

менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од 

вредности понуде (партије)  без ПДВ-а. 

За извршење уговора, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као најповољнији, 

приликом закључења уговора, доставити наручиоцу регистровану Бланко-соло меницу, 

оверену само печатом и потписом понуђача, са меничним писмом чији је образац у 

прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и оверено и у које се уписује износ 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, за сваку партију посебно. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

        Милан Сучевић, маст.инж.шум. 

          ________________________ 
 

 


