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Дел.број: 168/1-1 

Датум: 27.03.2020.год. 

 

На основу члана 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације достављеног од стране заинтересованог лица, 

заведеног под бројем 396 од 26.03.2020. год. којим се траже додатна појашњења у вези са 

припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности наручиоца ЈП 

“Војводинашуме“ Петроварадин – Услуге овлашћеног судског вештака – 2020.год., по позиву 

за подношење понуда број 11/20, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници 

ЈП “Војводинашуме“ дана 20.03.2030. год, комисија за јавну набавку, у року предвиђеном за 

подношење понуда доноси: 

 

I додатне информације и појашњења 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

1. Постављенo питањe: 

,,У конкурсној документацји и то у делу : 

„2. ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ МОГАО ДА 

УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ 

Тражено је да Понуђач достави  :  

„ ДА ЈЕ ПРОЦЕНИТЕЉ У ПОСЛЕДЊИХ ПЕТ ГОДИНА 2015-2020.ГОДИНЕ ВРШИО 

ПРОЦЕНУ МИНИМУМ ДВЕ МАШИНЕ ПОЈЕДИНАЧНЕ НАБАВНЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕКО 

50.000.000 ДИН.“ 

 

У вези са наведеним молимо за појашњење шта Наручилац подразумева под појмом 

„МАШИНА ПОЈЕДИНАЧНЕ НАБАВНЕ ВРЕДНОСТИ“? ,, 

 

Одговор/појашњење: 

 

Наручилац под појмом «машина» подразумева опрему. Наведени термин «машине» користи се 

и у приказу табеле са рекапитулацијом, те се недвосмислено може закључити да је под појмом 

«машина» наручилац подразумевао појединачну механизовану опрему набавне вредности веће 

од наведеног износа. Иста је у логичкој повезаности са предметом набавке обзиром да је 

предмет набавке процена фер вредности опреме на дан 31.12.2019. године при чему део 

имовине наручиоца управо представља опрема појединачне набавне вредности изнад 

50.000.000 динара и из тог разлога је тражени услов и захтеван. 

 

 

2. Постављенo питањe: 

,,У конкурсној документацји и то у делу : 

„2. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНОГ НА ОСНОВУ 

ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБКЕ„  

 

 

 

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

тел/факс: + 381  21/431-144; 6431-139 

текући рачуни:   205-601-31; 265-2010310003850-51; 

160-923461-13; 355-1099947-33 

ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; 

ЕППДВ:132716493 
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Као обавеза Понуђача, наведено је да : 

„За процену вредности опреме потребно је: 1. Пописати и проценити тржишну ФЕР 

вредност опреме на дан 31.12.2019. год.;“ 

 

У вези наведеног, наше питање је, шта Наручилац сматра када каже да је Вештак обавезан 

да „изврши попис“?  

  

 

Одговор/појашњење: 

 

Наручилац је сходно позитивним законским прописима завршио попис имовине на наведени 

датум и од понуђача се не захтева да врши било какав попис имовине у том смислу. 

Термин «попише» односи се на приказ у виду списка – опреме коју је понуђач проценио са 

свим траженим подацима у оквиру табеле (дате у конкурсној документацији у делу III под 

тачком 7).  

 

 

 

Напомена: Обзиром да се наручилац није извршио никакву измену, нити допуну конкурсне 

документације, те да се докази о испуњености услова достављају у виду изјаве, наручилац 

није продужио рок за подношење понуде, односно понуда се сматра благовременом уколико 

буде примљена код наручиоца до 30.03.2020.год. до 9,30 часова.   

 

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                                                                          Милан Петричевић, дипл.инг.шум. 

 

 

 Доставити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на Интернет страници Наручиоца; 

- Сектору за фиансије, комерц. послове и маркетинг; 

- Архиви 


