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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА, ИЗМЕНА, ДОПУНА И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: 

Минерална вода газирана и негазирана, ЈН број 296/17 
 
 
 

Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања, измени и допуни у конкурсној 
документацији и продужењу рока за достављање понуда у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) у 
предметном поступку. 
 
 
ПИТАЊЕ 1. Наручилац је у Члану 12. Модела уговора подвукао да амбалажа у којој се испоручује 
предметна вода треба бити неповратна, што у техничкој спецификацији није наведено. 
Претпостављамо да се ради о техничкој грешци. Наиме, на ово смо указивали и приликом прошле 
јавне набавке број ЈН 137/16  за иста добра (питања и одговор у прилогу маила), и очекујемо да ћете и 
сада извршити корекцију и у уговору навести да стаклена амбалажа од 1 лит. за газирану и негазирану 
воду може бити повратна 
 
ИЗМЕНА И ДОПУНА 1: Наручилац врши измену у моделу Уговора у делу који се односи на члан 
12. – где је наведено да је  амбалажа наповратна, а треба да буде: Амбалажа је за ставку под ред. бројем 
7. минерална вода газирана 1л стакло и ставку под ред. бројем 8. минерална вода негазирана 1л стакло, 
повратна, а за остале ставке  је неповратна.  
 Врши  се допуну у прилогу  III врста; техничке карактеристике - спецификација; место 
испоруке, где додаје следеће: Амбалажа је за ставку под ред. бројем 7. минерална вода газирана 1л 
стакло и ставку под ред. бројем 8. минерална вода негазирана 1л стакло повратна, а за остале ставке 
неповратна. 
 

 
Услед насталих измена  и допуна продужава се рок за доставу и отварање понуда. 
Рок за доставу понуда: 12.01.2018. године до 10.00 часова. 
Отварање понуда: 12.01.2018. године у 12.00 часова. 
 
 
Наведене измене представљају саставни део конкурсне документације. 
У прилогу достављамо измењене стране: 5/43 из прилога III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА , МЕСТО ИСПОРУКЕ, и страну 33/43  из 
прилога VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

 

 



III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; 
МЕСТО ИСПОРУКЕ;  

Техничке карактеристике - техничка спецификација 
  Р.     

бр. 
                  ОПИС ДОБАРА Ј.М. 

ОКВИРНЕ 

КОЛИЧИНЕ 

1. Минерална вода газирана 1,5 л ПВЦ Ком 110.000 

2. Минерална вода газирана 0,5 л ПВЦ Ком 62.000 

3. Минерална вода негазирана 1,5 л ПВЦ Ком 245.000 

4. Минерална вода негазирана 0,5 л ПВЦ Ком 78.000 

5. Минерална вода газирана 0,25 л стакло Ком 2.800 

6. Минерална вода негазирана 0,25 л стакло Ком 2.000 

7. Минерална вода газирана 1 л стакло Ком 1.100 

8. Минерална вода негазирана 1 л стакло Ком 700 

Напомена: Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у 

спецификацији.  

Амбалажа је за ставку под ред. бројем 7. минерална вода газирана 1л стакло и ставку под ред. 
бројем 8. минерална вода негазирана 1л стакло, повратна, а за остале ставке је неповратна. 
 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Редовна испорука се врши континуирано, по захтеву 
Наручиоца, а најкасније у року од 2 (два) дана од пријема требовања. Испорука у хитним и 
непревиђеним ситуацијама се реализује у року од 12 h од момента упућеног е-маил-а Наручиоца у коме 
ће бити дефинисан захтев за поруџбину. У случају да добављач не испоручи предметна добра у 
наведеном року, и/или у случају кашњења у испоруци у року од 12h, и/или у случају некомплетне (по 
количини и/или по врсти) испоруке, и/или испоруке робе неодговарајућег квалитета, Наручилац 
задржава право наплате уговорне казне од 10% вредности робе која касни са испоруком. 
Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених   добара, с 

тим да се набавка евентуалних додатних количина врши по ценама које не могу бити више од цена из 

понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора,  при чему таква промена количина 

важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 

Изузетно, у случају да се у току реализације уговора укаже потреба за добрима која нису  наведене у 

техничкој спецификацији Наручиоца односно понуди Понуђача, Наручилац задржава право да 

набавку тих добара изврши на основу предметног уговора, по ценама из званичног ценовника 

Понуђача, на основу писмене сагласности Наручиоца на понуду Добављача, по погледу врсте, 

количине, квалитета и цене, али  искључиво до назначене вредности  уговора.  

МЕСТA  ИСПОРУКЕ: 

 Одсек у Београду са Панчевом и Ваљевом:  
ПУ за град Београд „ 29 Новембар“, Кнеза Милоша 101, Краљице Ане бб, СИВ  2, СХ "Бежанијска 
коса", Н.Ц.” Макиш”, KПА Земун, Сарајевска 34, Н.Ц.”Батајница , ППП Мије Ковачевића 4, 
Ватрогасна јединица Панчево, Магацин Липовица , Палата "Србија" - СИВ 1, ПУ Ваљево, 
Ц.М.Остружница;  Жандармерија Раковица, КБ Требевићка Баново Брдо,  Жандармерија Хумска 22,  
ПС Љермонтова 

 Одсек у Новом Саду:ПУ Нови Сад, Н.Ц.”Клиса”, ПС Рума, ПУ Зрењанин, 
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КВАЛИТЕТ 

Члан 11. 
Квалитет добара из члана 1. Уговора мора у свему да одговара условима предвиђеним Законом 

о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) и подзаконским прописима који се на њега односе. 
 

АМБАЛАЖА, ПАКОВАЊЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ПРЕВОЗ И ЧУВАЊЕ 

Члан 12. 
 У погледу паковања, означавања, превоза и чувања уговорне стране су сагласне да се у 
реализацији Уговора придржавају Законских и на њима заснованих прописа.  
 Добра из члана 1. Уговора, који су  предмет набавке, морају бити упакована у оригиналној 
произвођачкој амбалажи, која одговара технолошким захтевима за прехрамбене производе, при чему 
су индивидуална транспортна паковања затворена тако да обезбеђују добра од загађења, расипања, 
квара и других промена. 
 На индивидуалним и транспортним паковањима је обавезна прописана декларација. 
 Амбалажа је за ставку под ред. бројем 7. минерална вода газирана 1л стакло и ставку под 
ред. бројем 8. минерална вода негазирана 1л стакло, повратна, а за остале ставке је неповратна. 
 Добављач је дужан да превоз врши наменским возилом за предметна добра, односно на начин 
регулисан Законом уз прописану документацију о условима транспорта пошиљке.  

       Сваку испоруку предметних добара мора пратити одговарајућа Законом прописана 
документација о здравственој исправности пошиљке. 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, КВАНТИТЕТА И КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ 

Члан 13. 
 Добављач је дужан да у свакој фази производње, чувања и испоруке поштује прописане захтеве 
за квалитет и безбедност хране у складу са законским одредбама. 
        Наручилац има право да путем својих служби и акредитованих лабораторија (које сам одреди) 
врши произвођачки аудит као и узимање узорака за лабораторијско испитивање у погледу квалитета и 
здравствене исправности добара.         
 Добављач се обавезује да обезбеди услове за несметано узимање узорака у потребној количини, 
бесплатно. 
 Трошкови извршених анализа падају на терет Добављача уколико се утврди да добра по својим 
карактеристикама не задовољавају прописане услове у погледу квалитета и хигијенске исправности. 
Уколико резултати анализе потврђују усаглашеност добара са законским и подзаконским одредбама, 
трошкове испитивања сноси Наручилац.                 
 Трошкови поновног лабораторијског испитивања-суперанализе падају на терет стране која је 
захтева. 
 Квантитативни пријем (бројање, мерење и појединачни преглед сваког паковања), врши се у 
складишту наручиочевог крајњег примаоца.  
 Утврђивање примљених количина врши пријемна комисија крајњих прималаца мерењем на 
ваги Наручиоца (за добра која то захтевају) баждареној по закону уз присуство спроводника 
(допремаоца) у име и за рачун  Добављача. Нађено стање је меродавно за обе уговорне стране. 

 У случају да се на месту пријема констатују недостаци на испорученим добрима, крајњи 
прималац је дужан да од превозника обезбеди одговарајућу документацију, којом ће се потврдити 
утврђени  недостаци. 
 Приговор (рекламације) у погледу количине, квалитета и других недостатака крајњи прималац 
врши одмах, у присуству спроводника, а најдуже у року од 48 сати, путем телефона, што потврђује у 
писаној форми.  Добављач  је обавезан да све примедбе по записнику пријемне комисије отклони 
одмах по пријему истог. 
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