
1 

 

                                                      

 

 

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: 1356/5 

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   

 

II ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Питање бр. 1 

 

У делу Конкурсне документације под називом „Врста, квалитет, количина, опис и 

техничке карактеристике добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл“, на 

неколико места наводе обавези понуђача да доставе, за поједина добра и узорке.   

У односу на обавезу достављања узорака, молимо вас да нам прецизирате на који начин и 

у којој форми су понуђачи у обавези да доставе узорке? Такође, потребно је да за свако 

добро наведете у ком броју је потребно да се доставе узорци. 

 
Одговор на питање бр.1: .  Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара.Сходно томе и узорак, као саставни део понуде се подноси у коверти или кутији. 

Узорке треба доставити у следећем броју: плочица 40 комада у низу за сваку класу по 

бојама (F,L,I,II,III,VTO), 1 узорак чекића, оба магацина са 4 и 5 класa, 10 комадa кланфи, 1 

комад колоброја, 1 комад чекића за кланфе, 1 комад пластичних клинова, 1 комад плочица 

за привредни риболов за сваку врсту. 

 

Питање бр. 2 

 

У делу Конкурсне документације под називом „Упутство понуђачима како да 

сачине понуде“, наводите у тачки 11., између осталог, да је изабрани понуђач у обавези да 

пре закључења уговора достави меницу за добро извршење посла. 
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У односу на овако постављен захтев, молимо вас за појашњење који је то тренутак 

„пре закључења уговора“. 

 

Одговор на питање бр.2: 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. Брише се реч „пре“ и замењује са речи „приликом“. 

 

Питање бр. 3 

 

У делу Конкурсне документације под називом „Упутство понуђачима како да 

сачине понуде“, наводите у тачки 17., између осталог и број рачуна за уплату таксе за 

подношење захтева за заштиту права.   

У односу на приложени број у Конкурсној документацији, указујемо да исти није у 

складу са упутством који је објављено на сајту Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки. С тим у вези, потребно је да извршите измену Конкурсне 

документације и прилагодите упутство упутству које је Републичка комисија објавила на 

свом званичном сајту. 

 

Одговор на питање бр. 3: Број жиро рачуна за уплату таксе из члана 156. став 1. Закона о 

јавним набавкама је: 840-30678845-06. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

        Милан Сучевић, маст.инж.шум. 

          ________________________ 

 

 


