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На основу члана 63,став 3 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/15 

и 68/15) ,  Комисија за јавну набавку у отвореном поступку набавке добара Рано Поврће 

1-Јн бр. Д-18/16,Рано Поврће 2 ЈН бр. Д-20/16,Лук црни и бели ЈН бр 24/16 -, на захтев 

заинтересованог лица ,даје следећа : 

 

 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА 

конкурсне документације Рано Поврће 1-Јн бр. Д-18/16,Рано Поврће 2 ЈН бр. Д-

20/16,Лук црни и бели ЈН бр 24/16 

 

1.Захтев : У делу VI Конкурсних документација (Образац понуде) под тачком 5 (опис 

предмета јавне набавке) понуђену цену је потребно је унети као износ процента (%) 

попуста. Односно, према мом разумевању не уноси се износ у РСД већ само у 

проценту. Са друге стране у делу IX конкурсних документација (ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 

ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А) потребно је унети 

износ у РСД на који ће гласити бланко меница а који се обрачунава као 1.5% од 

вредности понуде. Имајући у виду да се као вредност понуђене цене наводи проценат 

попуста а не износ у РСД, молимо за појашњење на који начин обрачунати износ на 

који треба да гласи меница? 

Одговор: Меница треба да гласи на фиксни износ , а не на проценат вредности 

понуде,како сте правилно увидели.Међутим, начињена је техничка грешка у наведеном 

делу конкурсне документације ,те ће конкурсна документација бити измењена и 

објављена на Порталу јавних набавки. Будући да се измена врши 8 (осам) и мање дана 

од истицања рока за подношење понуда, сагласно члану 63 .став 5. Закона о јавним 

набавкама наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда о чему ће 

обавештење бити објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца ( www.sc.rs). 

 

2.Захтев: .    Како је претходно наведено, у делу VI Конкурсних документација (Образац 

понуде) под тачком 5 (опис предмета јавне набавке) као понуђену цену је потребно је 

унети % попуста. Имајући у виду да је предмет набавке сваке Конкурсне документације 

више артикала (нпр. у конкурсној документацији за јавну набавку добара: РАНО 

ПОВРЋЕ 1 за Студентске ресторане Установе Студентски центар Београд, ЈН бр. Д-

18/16, као рано поврће 1 које је предмет набавке наводи се лук бели млади, лук црни 

млади, млади кромпир, ротквице и тиквице). Сходно томе, молимо за појашњење да ли 

је као понуђену цену која се уписује као % попуста потребно унети проценат попуста за 

сваки артикал који припада категорији рано поврће 1 или је потребно унети једну 

вредност (% попуста) који се односи на све артикле заједно? 
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Одговор:  У понуду је потребно унети јединствен проценат попуста који се односи на    

све позиције ( на све артикле заједно )  ,а не појединачно попусте по свакој позицији. 

3.Захтев: У делу V (УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ) 

Конкурсних документација под тачком 10. (Валута и начин исказивања цена) наводи се 

да се цене утврђују сваке недеље за испоруке количина у текућој седмици као и да се 

цене утврђују понедељком према подацима Министарства пољопривреде РС – Систем 

тржишних информација пољопривреде Србије-„СТИПС“, за последњу седмицу која 

претходи дану утврђивања цена за наредну седмицу, који се објављују на сајту 

Министарства пољопривреде (www.stips.minpolj.sr.gov.rs, линк: Воће и поврће, 

Национални извештаји, градска зелена пијаца-Каленић о седмодневном кретању цена 

воћа и поврћа на наведеној пијаци. Међутим, у делу XIII конкурсних документација 

(Модел уговора) у члану 10 (Цена), став 4, наводи се да се цена утврђује сваке недеље 

за испоруке у текућој недељи, те да се утврђује комисијски (мешовита комисија купца и 

продавца) сваке недеље снимањем на Кванташкој пијаци Нови Београд. Имајући у 

виду да се у делу V Конкурсних документација наводи да се цене одређују на основу 

седмодневног кретања цена на Каленић пијаци а да се у делу XIII Конкурсних 

документација наводи да се цена одређује сваке недеље снимањем на Кванташкој 

пијаци, молимо за појашњење са које, од претходно наведене две пијаце, ће се 

користити цене? 

Одговор: Цене се утврђују понедељком према подацима Министарства пољопривреде РС 

– Систем тржишних информација пољопривреде Србије-„СТИПС“, за последњу 

седмицу која претходи дану утврђивања цена за наредну седмицу, који се објављују на 

сајту Министарства пољопривреде (www.stips.minpolj.sr.gov.rs, линк: Воће и поврће, 

Национални извештаји, градска зелена пијаца-Каленић.Разматарајући ваше 

питање уочили смо пропуст,односно техгничку грешку у овом делу конкурсне 

докуемнтације која ће такође бити отклоњена изменом конкурсне документације 

и обајвљена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца  

( www.sc.rs). 

 

Сагласно датим одговорима  извршиће се измена конкурсних документација 

наведених јавних набавки и продужиће се рок за подношење понуда ,о чему ће 

обавештење бити објављено  на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца ( www.sc.rs). 
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