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Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке добара, са закључењем оквирног 

споразума: Душеци, ЈН 33/19 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), достављам одговор на питање у отвореном поступку са закључењем оквирног 
споразума јавне набавке добара: Душеци, ЈН број 33/19 
 
ПИТАЊЕ 1: У конкурсној документацији јавне набавке бр. 33/19 коју сте назначили као „НОВА 
ВАЖЕЋА КОНКУРСНА ДОКУМНЕТАЦИЈА Душеци, ...„ и објавили 29.05.2019.године на 
Порталу јавних набавки, у поглављу V конкурсне документације, тачка 10.4-Захтев у погледу 
посебног услова од кога зависи прихватљивост понуде (страна 19) наведен је текст цит:“ Понуђач је у 
обавези да уз понуду достави узорке понуђених добара за све ставке. Узорци се могу доставити 
заједно са понудом или у одвојеном пакету. Имајући у виду да ће се узорак користити ради оцене да 
ли је понуда одговарајућа-узорак се доставља истовремено са понудом. се доставља у одвојеном 
пакету, мора бити обележен на начин  на који је обележена понуда, са назнаком: „узорак за ЈН 26/19 
– не отварати“. 
Молимо Вас за додатно појашњење : 
-да ли је назнака „узорак за ЈН 26/19“ последица техничке грешке или је евентуално промењен и 
број јавне набавке? 
-да ли у погледу начина достављања узорака стоји текст на страни 8 наведене конкурсне 
документације који гласи . „Узорци се могу доставити заједно са понудом или у одвојеном пакету.“ 
 
ОДГОВОР-ПОЈАШЊЕЊЕ 1:  
- Није промењен број јавне набавке, број је ЈН 33/19, приликом израде конкурсне документације 
дошло је до техничке грешке. 
-  Узорци се достављају као што је наведено на страни 8 конкурсне документације односно: 
Узорци се достављају истовремено са понудом то јест до рока за доставу понуда, могу се доставити 
заједно са понудом или у одвојеном пакету.  
Ако се доставља у одвојеном пакету, узорак мора бити обележени на начин на који је обележена 
понуда, са назнаком: „узорак за ЈН 33/19 – не отварати“. 
На сваком узорку мора бити назначен (обележен) назив понуђача.  
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