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Предмет: Појашњење конкурсне документације (одговори на питањa везанa за ЈН бр. 

01/2018 - намирнице за припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења 

оквирног споразума, по партијама). 

 

I. Прво питање 

Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 20.03.2018.године, у писаном 

електронском облику достављено је питање везано за ЈН бр. 01/2018 - намирнице за 

припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по 

партијама, од заинтересованог лица (заводни број наручиоца 786 од 20.03.2018.године).  

 

Питање за јавну набавку добара -  ЈН бр. 01/2018 - намирнице за припремање хране, у 

отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по партијама односи 

се на следеће:  

 

DOM UCENIKA  SR. SKOLA ZAJECR 

Pitanje u vezi  JN br 1/2018 

 Na stranici br 38 Vase konk .dokumentacije  ,, ZAPISNIK,, o utvrdjivanju cena za sveze voce i 
povrce na dan........ 
 

 DA LI SE POPUNJAVA  I AKO SE POPUNJAVA  NA KOJI NACIN I KOJE PARAMETRE UZETI U OBZIR  
....KAKO POPUNITI KOLONE,, 
PIJACNA CENA ,,KOJE PIJACE.. KOJE PIJACE STIPSA... KOLONA - 10*/.  ,,,,,iznos ,  
MOLIMO VAS ZA OBJASNJENJE.Da li treba posebno za povrce.. posebno za voce... 
HVALA . 
 

II. Друго питање 

Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 22.03.2018.године, у писаном 

електронском облику достављено је питање везано за ЈН бр. 01/2018 - намирнице за 

припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по 

партијама, од заинтересованог лица (заводни број наручиоца 813 од 22.03.2018.године) 

 

Питање за јавну набавку добара -  ЈН бр. 01/2018 - намирнице за припремање хране, у 

отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по партијама односи 

се на следеће:  

 

Postovani, 

  

kao potencijalni ucesnik u postupku javne nabavke 1/2018 zelim da postavim sledece pitanje: 

  

1.Da li je moguce partiju broj 12-konditorski proizvodi razdvojiti na 2 ili 3 partije, barem da 

posebna partija budu jaja? 

  

S postovanjem, 



Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А  

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 ЗАЈЕЧАР  

Скопљанска б.б. 19000 Зајечар, тел. централа-фаx 019 430 915, директор 430 914, 
ПИБ 101329698, жиро рачун 840-133667-28, м.б.7147961, р.б пдв 203816123 

 

Одговор на прво питање:  

Приликом подношења понуде у отвореном поступку за јавну набавку добара - намирница, 

по партијама ЈН бр.1/2018, понуђач не попуњава Записник о утврђивању цена за свеже 

воће и поврће на дан ___.___._____. године дат на 38.стране Конкурсне документације за 

јавну набавку добара - намирница, по партијама ЈН бр.1/2018, имајући у видом да је истом 

документацијом у поглављу - V - УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ, тачка 10. прописано следеће: „Рок важења понуде: 90 дана од дана јавног 

отварања понуда“. У том року важеће су понуђене цене из понуде понуђача, које су 

важеће и дуже уколико је понуђен дужи рок важења понуде. 
 

Одговор на друго питање:  

Понуде треба доставити у складу са Конкурсном документацијом за јавну набавку добара 

- намирница, по партијама ЈН бр.1/2018. 
 

        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

                                                                                             1. Глигуроски Илчо, председник 

        __________________________  

2. Ивић Ђула, члан 

       __________________________  

3. Николић Данијела, заменик члан 

 __________________________ 

4. Ристић Ивана, члан  

 __________________________ 

5. Ђорђевић Снежана, члан  

 __________________________  


