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Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», 

број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана Бајића број 1, 

Београд, Земун, у поступку јавне набавке добара – Прслуци, редни број набавке 15/16, даје 

следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 

15/16. 

Поштовани, интересује нас следеће у вези набавке: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Прслук који смо ми понудили је задовољавао све критеријуме, чак и више од 12 тражених 

џепова. Због чега је дошло до промене спецификације у виду џепа више и шта се тим џепом 

више добија? 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је на инстистирање више заинтересованих лица објавио архивску фотографију 

прслука, на којој прслук има 14 џепова. Како су заинтересована лица и даље тражила 

додатна појашњења у вези објављене фотографије и усклађивање техничке спецификације 

са објављеном фотографијом, Наручилац је у складу са тим и извршио измену Конкурсне 

документације у делу техничке спецификације.  

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Продужили сте рок за пријаву, али нисте померили рок испоруке. Рок који сте навели је сада 

прекратак, јер нико унапред неће набавити ту количину прслука без да има информацију да 

му је јавна набавка додељена. Ако томе додамо рок за објаву, рок за жалбу, ... остаје свега 

пар дана (мање од недељу) за набавку и испоруку. Како било који понуђач у тако кратком 

року може да гарантује испоруку, изузев ако већ нема спреман тражени прслук у траженој 

количини? 

 

ОДГОВОР 2: 

Рок испоруке предмета набавке је дефинисан у складу са потребама Наручиоца, односно 

предметна добра – Прслуци  набављају се у рекламне сврхе за потребе текуће продајне 

сезоне и сходно томе, дефинисани су рокови испоруке, али због измена Конкурсне 

документације скраћен је рок за испоруку. Рокови испоруке су строго везани за текућу 

продајну сезону, у супротно се доводи у питање сврха предметне набавке.  
 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 

 
 

 

Објашњење број: 13 

  Датум: 24.01.2017.г. 

Комисија за јавну набавку 


