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ПРЕДМЕТ: Појашњење - одговор на питање у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума  за јавну набавку добара: 

Сокови воћни, ЈН број 72/20 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 
и 68/15“), достављамо Вам одговоре на питања у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума  за јавну набавку добара - Сокови воћни, ЈН број 72/20. 
 

ПИТАЊЕ:  Молимо вас да нам појасните да ли за набавку ЈН број 72/20, Сокови воћни, 
достављамо  узорке тражених сокова уз понуду или ће се узорци наканадно достављати када 
буде рађена анализа истих? 
 
ПОЈАШЊЕЊЕ - ОДГОВОР: Није потребно достављати захтеване узорке уз понуду. 
 
Начин узорковања описан је на страни 10 конкурсне документације, где стоји следеће: 
 
„У поступку јавне набавке добара – сокови воћни, за потребе Наручиоца, извршиће се 
компаративна сензорна анализа за узорке следећих производа датих у техничкој 
спецификацији добара: 

1. Сок поморанџа (ђус) 0,2 л флашица, стакло 100% воћног садржаја, 
2. Боровница 0,2 л воћни нектар флашица, стакло (најмање 40% воћног садржаја), 
3. Бресква 1/1  воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), 
4. Вишња 1/1 воћни нектар (најмање 35% воћног садржаја), 
5. Боровница 1/1 воћни нектар (најмање 40% воћног садржаја), 
6. Поморанџа 1/1 воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), 
7. Ананас 1/1 воћни нектар (најмање 50% воћног садржаја), 
8. Сок поморанџа (ђус) 1/1, 100% воћног садржаја. 

 
Испитивање квалитета путем сензорне компаративне анализе на начин прописан 

конкурсном документацијом за горе наведене узорке извршиће акредитована овлашћена 
лабораторија коју Наручилац одабере. Узорковање наведених добара која су предмет 
лабораторијског испитивања и оцењивања квалитета извршиће се у просторијама понуђача 
од стране представника изабране овлашћене акредитоване лабораторије, а уз присуство 
представника понуђача и представника Наручиоца. О терминима узорковања, понуђачи ће 
бити благовремено обавештени на погодан начин. Понуђачи су у обавези да након отварања 
понуда, односно у току прегледа и оцене понуда омогуће Наручиоцу да се изврши 
узорковање предметних добара која се испитују од стране овлашћене акредитоване 
лабораторије. Узорци се нe враћају. Узорци који се достављају и оцењују морају бити 
истоветни са производима који ће се испоручивати након закључења Уговора.“ 
 

     КОМИСИЈА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


