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Број: 34/1/19-05/5 

Нови Сад; 30.03.2019. 

 

 

На основу питања везаног за ЈН 3/19-ОП  Намирнице за припремање хране обликовану  по 

партијама:  

Партија   1: Свеже месо (свињско, јунеће) 

Партија   2: Пилеће месо 

Партија   3: Месне прерађевине 

Партија   4: Свежа и смрзнута риба 

Партија   5: Млечни производи 

Партија   6: Јаја 

Партија   7: Хлебни производи, свежа пецива и колачи 

Партија   8: Свеже поврће и воће 

Партија   9: Смрзнуто поврће и воће 

Партија 10: Конзервисано воће и поврће 

Партија 11 : Разни прехрамбени производи 

дајемо одговор  на исто. 

 

 

 

ПИТАЊЕ:  

 

На основу цлана 63 ЗЈН, као потенцијални понуђачи молимо за додатним појашњењем конкурсне 

документације,односно  указујемо на уочене недостатке. 

Молим наруциоца да измени конкурсну документацију за партију 5 и то за артикал под редним 

бројем 1 "Млеко 2,8% мм, 1/1 пастеризовано, тетрапак" 

Како би омогућили што већу конкуренцију и остварили економски што повољнију понуду 

У србији су само 2 произвођача који пакују наведени артикал, док сви остали произвођачи пакују у 

ПЕТ боце и ПВЦ кесе. 

Да ли је наруциоцу прихватљива понуда за наведени артикал у ПЕТ боци? 

 

 

 

ОДГОВОР: 

 

Комисија се у постављању техничких карактеристика предмета јавне набавке руководила 

првенствено потребама наручиоца, а не пословним и економским интересима подносиоца понуда, с 

тим  да уколико одређени понуђач исти услов не испуњава, то не значи да је тиме нужно извршена 

дискриминација или да је неоправдано ограничена конкуренција међу понуђачима, већ се у 

дефинисању захтева одражава објективна и реална потреба наручиоца. 

Имајући у виду сугестију потенцијалног понуђача наручилац прихвата исту на начин да ће 

дозволити  паковање пастеризованог млека са 2,8% млечне масти алтернативно у тетрапаку или  у 

ПЕТ флаше 1/1 што ће бити и предмет измене конкурсне документације. 
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О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно 

Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


