
 
 

 
Број:355 
Датум:11.05.2016.  
Сремска Митровица 
 
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) одговор на питање: 
 
Поштовани, 
  
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), упућујемо Вам захтев за појашњење конкурсне 
документације. 
 
ПИТАЊЕ 1: 
  
Молимо Вас да за партију 9- свеже воће и поврће прецизирате динамику испоруке, 
односно који артикли из спецификације се испоручују току целе године, а који се 
испоручују сезонски (са назнаком у којим месецима се наручују) јер је та информација 
од пресудног значаја за подношење понуде и једнак положај свих понуђача.  
На даље, молим Вас да измените, одн. прецизирате грамаже, одн. паковања, у партији 
10, и то тач. 123, 124, 126 и 127.  
 
ОДГОВОР: 
 
Наручилац је извршио измену конкурсне документације 

- у партији 9 – свеже воће и поврће, на страни 39 додаје се следећа напомена: 
 
„У току целе године испоручују се артикли под редним бројем: 
1,2,4,5,6,7,12,13,14,15,16,19,20,25,26,27,36,37,38,40 

 
 Сезонски се испоручују артикли под редним бројем: 
 3 (у периоду од 01.августа до 01. децембра) 
     8 (у периоду од 01 јуна до 01. новембра ) 

9 (у периоду од 01 јуна до 01. новембра) 
          10 (у периоду од 01 јуна до 01. новембра) 
          11 (у периоду од 01 јуна до 01. новембра) 
          17 (у периоду од 01. марта до 01. јула) 
          18 (у периоду од 01.марта до 01. новембра) 



            21 (у периоду од 01. маја до 01.октобра) 
22 (у периоду од 01. јуна до 01. децембра) 
23 (у периоду од 01. маја до 01. октобра) 

            24 (у периоду од 01. маја до 01. октобра) 
28 (у периоду од 01. јуна до 01. новембра) 
29 (у периоду од 01. маја до 01. јула) 
30 (у периоду од 01. маја до 01. августа) 
31 (у периоду од 01. маја до 01. новембра) 
32 (у периоду од 01. маја до 01. јула) 
33 (у периоду од 01. августа до 01. новембра ) 
34 (у периоду од 01. августа до 01. новембра) 

            35 (у периоду од 01. августа до 01. новембра) 
39 (у периоду од 01. јула до 01. октобра) 
41 (у периоду од 01. јуна до 01. октобра) 
42 (у периоду од 01. марта до 01. новембра) 

      43 (у периоду од 01. марта до 01. новембра) 
 
-  у партији 10,  

тачка 123 – колона „назив артикла“, тако да сада гласи: “густин 200 грама“, 
тачка 124 – колона „назив артикла“ , тако да сада гласи: “желатин 10 грама“, 
тачка 126 – колона „назив артикла“ , тако да сада гласи: “розен коре слатке 500 грама“ 
тачка 127 – колона „назив артикла“ , тако да сада гласи: “розен коре слане 500 грама“. 
 
    
 
 
         Комисија 
 


