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ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

- Комисија за јавну набавку - 

Дел.бр.77/1 

Дана: 29.01.2016. 

26220 К О В И Н 

Трг Жарка Зрењанина бр.7 

Тел/факс:013/741-300 

Тел:013/741-052 

Е-mail:zmajkovin@gmail.com 

 

 На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку мале вредности добара-намирнице за 

ђачку ужину ЈН бр.1-I/2016, образована решењем дел.бр.47/1 од 22.01.2016.године, на 

постављена питања од стране потенцијалног понуђача, даје одговор на следећа постављена 

 

П И Т А Њ А  

у вези партије бр.2-смрзнута пецива 

 

1. Да ли понуђач који буде добио уговор за ову партију треба да бесплатно уступи на 

коришћење и одговарајућу опрему за печење и чување смрзнутих пецива (пећ, 

комору, замрзивач...)? 

2. Која је динамика испоруке производа? Једном недељно, два пута месечно..?  

3. Да ли ћете код доказивања додатног услова, а то је поседовање искуства у 

снабдевању школа, вртића и домова ученика уместо потврде прихватити копију 

уговора са траженим установама? 

 

ОДГОВОРИ – ПОЈАШЊЕЊА 

Одговор 1:  

Понуђач није у обавези да за време трајања уговора наручиоцу достави на коришћење 

опрему за печење и чување смрзнутих пецива.  

 

Одговор 2: 

Планирана динамика набавке, а самим тим и испоруке смрзнутих пецива је једном  

недељно, односно четири пута месечно. 
 

Одговор 3: 

Конкурсном документацијом је предвиђено да је доказ за додатни услов-искуство у 

снабдевању школа, вртића или домова ученика намирницама која су предмет набавке - 

Потврда о закљученим уговорима по јавним набавкама са школом, вртићем или 

домом ученика у последње три године (образац Потврде налази се у прилогу конкурсне 

документације (Потврда може бити и на другом обрасцу од оног који је дат у конкурсној 

документацији)), тако да ће се за овај услов искључиво захтевати Потврда како је то и 

предвиђено конкурсном документацијом.  

 

У складу са одредбама члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) одговор се објављује на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 

 

Председник комисије 

Драгана Михајлов, дипл.правник 


