
  

 

 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Влада АП Војводине 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 2100821 F: +381 21 2100831 
www.uprava.vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 404-90/2014 
 

ДАТУМ: 17. април 2014. године 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  добара – закуп пословног и 

магацинског простора, обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) 

од 1 до 2 (Редни број ЈН ОП 10/ 2014) и то: 

Партија 2 – закуп магацинског простора 

Путем е - maila 16.04.2014. године примили смо ваш допис, којим тражите  

појашњења у вези Конкурсне документације за  добара – закуп пословног и 

магацинског простора, обликовану у више посебних истоврсних целина (партија) 

од 1 до 2 (Редни број ЈН ОП 10/ 2014) и то: 

Партија 2 – закуп магацинског простора,  у оквиру којег сте поставили 

следеће питање: 

 

Питање: 

„Молимо вас за појашњење давања понуде на основу јавне набавке ОП 

бр.10/2014,по партији бр.2 (закуп магацинског простора). Обзиром да је у 

тендерској документацији наведено да у цену понуде спадају и варијабилни 

трошкови (струја, телефон, интернет ,грејање, вода, чистоћа, као и употреба 

виљушкара са возачем) којима се унапред не може одредити цена,стога вас 

молимо за разрешење по овом питању.“  

  
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012) достављамо појашњење, на постављенa питањa: 

 

Одговор: 

 

Конкурсном документацијом број 404-90/2014-П2 за јавну набавку добара 

– закуп пословног и магацинског простора, обликовану у више посебних 

истоврсних целина (партија) од 1 до 2, Партија 2 – закуп магацинског простора (у 

Моделу уговора и Обрасцу структуре цене), Наручилац је предвидео да „у цену 

закупнине улазе сви трошкови који настану са коришћењем магацинског простора 

(трошкови електричне енергије, грејања, трошкови воде, телефона,...)“, а 

потенционални понуђачи се опредељују да ли ће поднети понуду под тим 

условима или не. Наручилац као буџетски корисник има опредељена средства за 

сваку набавку па и ову и не сме имати након спроведене јавне набавке никакве 

друге додатне трошкове.    

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 


