
Предшколска установа 

„БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА 

Број: 404-307-9/2018-05 

28. септембар 2018. године   

 

На основу чл. 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20. истог закона 

("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Предшколска установа 

„Бошко Буха“ Инђија, ул. Душана Јерковића 17а,  (у даљем тексту: Наручилац) дана 

28.09.2018. године ,  упућује   

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

У поступку јавне набавке бр. 13/2018 

набавкa добара – храна, намирнице и вода 

 

 

Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 10. 

септембра текуће године путем е-маила Захтев за појашњење конкурсне документације 

са следећим питањима: 

1. „Да ли наручилац прихвата за ставку 2. кисела павлака 400g паковање од 380g?“ 

 

Одговор: Наручилац прихвата за ставку 2. кисела павлака 400g паковање од 

380g. 

  

2. Питање: „Да ли наручилац прихвата за ставку 8. крем сир 200g паковање од 

100g?“ 

 

Одговор: Наручилац прихвата за ставку 8. крем сир 200g паковање од 100g. 

 

3. Питање:  „Да ли наручилац прихвата за ставку 9. маслац 125g и паковање од 

250g ?“ 

 

Одговор: Наручилац прихвата за ставку 9. маслац 125g и паковање од 250g. 

 

4. Питање: „Какав документ се доставља за артикле који су увозног порекла? 

Уколико  понуђач  није  истовремено  и  произвођач,  дужан  је  да  достави 

одговарајуће доказе и за произвођача. 

Да ли то подразумева да се доставља и доказ за произвођача или за увозника?“ 

 

Одговор: За добра страног порекла потребно је доставити уредну царинску 

декларацију, у свему осталом услови остају исти. 

 



5. Питање: „ЗЈН је предвидео да је обавезан услов за понуђача чланом 75.  Понуђач 

у поступку јавне набавке мора доказати: тачка 5) да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Молим наручиоца да услов који тражи и за произвођаче изузме из обавезних 

услова и постави као додатни услов.“ 

 

Одговор: Како је тај услов законом одређен као обавезан, не можемо га сврстати 

у групу додатних услова. 

 

II Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона 

о јавним набавкама.  

 

Рок за подношење понуда је 08.10.2018. године до 10:00 часова . 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

08.10.2018. године у 10:30 часова, на адреси Наручиоца: ул. Душана Јерковића бр. 17а, 

Инђија.  

 

III  Контакт особа: Ковачевић Весна, e-mail: vesna.kovacevic@indjija.net. 

 

IV  Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.      
 

 

        

 

mailto:vesna.kovacevic@indjija.net

