
 

Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр. 3 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара – храна и пиће, ЈН ОП 35/2016. 

 

Дана 09.11.2016. године (код Наручиоца заведено 10.11.2016. године) примили 

смо e-mail којим заинтересовано лице тражи додатну информацију у вези са 

припремањем понуде за јавну добара – храна и пиће – ЈН ОП 35/2016, у оквиру којег је 

тражио појашњење: 

 

Као потенцијални понуђачи молимо за додатним појашњењем конкурсне 

документације, односно указујемо на уочене недостатке. 

Наручиоц је изоставио да наведе све обавезне услове које сваки понуђач мора 

да испуни. чл 75. с обзиром да се траже и добра за коју је потребна дозвола надлежног 

органа. 

Наручиоц није раздвојио по партијама и тиме је супротно основним начелима ЈН 

знатно смањио број понуђача, омогућио само трговцима да учествују не и 

произвођачима, а исто тако у предметној набавци се не налазе истоврсна добра. 

Истоврсна добра су: добра која имају исту намену и својства и припадају истој 

групи добара(прве 3 цифре ОРН означавају групу) у општем речнику набавке. 

Молим наручиоца да измени план набавки а самим тим распише нову набавку по 

партијама у складу са ЗЈН. 

 

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

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

 

 Наручилац је у Конкурсној документацији за јавну набавку добара – храна и пиће 

у делу 4) Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у табели 4.1.1. Обавезни 

услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН навео све обавезне услове 

које понуђачи морају да испуњавају на основу члана 75. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 На други део питања Наручилац је већ дао појашњење у Одговору на додатне 

информације или појашњења бр. 2, питања број 1. објављеном на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца дана 28.10.2016. године. 

 

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4096 F: +381 21 21 00 831 
office.uprava@vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 404-190/2016 
 

ДАТУМ: 10. новембра 2016. године 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

