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ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“ 
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Број: 1356/7  
Дана: 30.12.2015. 

 

 

 

 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   

 
III ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Питање бр. 1 

 

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 . Контактирали смо Институт за метеријале ИМС који нам је рекао да би добили 

уверење односно атест неког проивода мора да се уради  испитивање поменутих 

производа. Да би се урадило испитивање производа мора да се захтев веже за неки домаћи 

или страни стандард . На основу испитивања и његовог извештаја  се добија уверење -

атест. Да би  добили уверење потребан нам је стандард. Да ли је довољан извештај о 

испитивању акредитоване лабораторије? 

 

Одговор на питање бр.1: .  Као доказ усаглашености добра са прописаним захтевима 

понуђач је дужан да достави Извештај о испитивању квалитета издат од стране 

акредитованог тела. 

  

 

Питање бр. 2 

 

Да ли је потребно да доказујемо да је роба домаћег порекла? 

 

Одговор на питање бр.2: Наручилац није конкурсном документацијом одредио да понуђач 

треба да докаже да је добро које нуди домаћег порекла. 
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Питање бр. 3 

 

Да ли у понуди обрасци који се односе на одређену партију треба  да се пакује посебно  

или је могуће да се све збирно запакује и веже једним јемственим концем? 

 

Одговор на питање бр.3: Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. Конкурсном документацијом наручиоца у Прилогу бр.5 – Упутство 

понуђачима како да сачине понуду у тачки 3 подтачка 3.9 предвиђено је шта понуда мора 

да садржи. Тачка 4 став 2 подтачка 4 Прилога бр.5 конкурсне документације предвиђа да 

докази о испуњености обавезних услова за учешће подносе се у једном примерку. Докази о 

испуњености додатних услова за учешће, довољно је поднети у једном примерку.  Остали 

документи, образци, средства обезбеђења, модели уговора итд.  , подносе се искључиво у 

облику, форми, броју примерака  и др., онако како је наручилац навео у упутствима ове 

конкурсне документације. 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

        Милан Сучевић маст.инж.шум. 

          ________________________ 

 

 


