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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 

у поступку јавне набавке мале вредности број 3-7/2016-2 
 
Предмет: Одговор бр. 1. Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-7/2016-2 (Образована 
Решењем број 3-7/2016-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде oд 13.04.2016. године. 
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем 
понуде за јавну набавку, број 3-7/2016-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговор. 
 
Питање 1: 
„Молим вас с обзиром да 20 година радим овај посао и да знам са каквим се ситуацијама срећем кад 
су у питању и понуђачи и наручиоци да техничку спецификацију доведете у ред тако што ће те 
сабрати количине истих тонера и ставити их као један артикал.  На овај начин где вам се гомила 
артикала понавља понуђачи могу да за исти тонер на једном месту ставе реалну цену а на другом 
потпуно нереалну и да у укупном збиру буду најповољнији и да касније испоруче робу по тим 
већим и реалним ценама јер као што рекох ради се на много места о истим тонерима. Нежелећи да 
улазим у то да лиће те ви то да пратите или нећете и како ће то све касније да се реализује ја само 
молим да техничку документацију исправите у складу са законом и да се на тај начин отклони било 
каква сумња и могућа манипулација.“ 
 
Одговор 1: 
Наручилац је предвидео следеће: 
„Укупну количину тонера, предвиђену спецификацијом ове јавне набавке, наручилац ће поручити 
по закључењу уговора, те испорука неће бити сукцесивна“. 
Дакле, наручилац није оставио места за било какву манипулацију нити може да постоји било каква 
сумња. Понуђач коме буде додељен уговор испоручиће све тонере наведене у спецификацији по 
цени коју је навео у понуди. Понављамо још једном, испорука није сукцесивна, а јединичне цене, 
као и укупна цена, су фиксне. 
 
Одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације. 
 
 

Комисија за јавну набавку 3-7/2016-2 
 
 

 
Објавити: 
- Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/ и  
- Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs. 


