
Пољопривредна школа са домом ученика Футог                                                       

                               Царице Милице 2                                                                                                                                       

                      21410 Футог     
 
БРОЈ: ДMВрп I/6 о.с.-2020 

ДАТУМ: 09.06.2020. 

 

ПРЕДМЕТ: одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

бр. 1. 

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 09.06..2020. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде за јавну набавку канцеларијски материјал (ДМВрп I/6 

о.с.-2020), у оквиру кога је поставило следећа питања: 

  

Molimo Vas da nam pojasnite koja su ista ili slična svojstva i namena toner kaseta i 

kancelariskog materijala koja su predmet vaše nabavke?  Molimo Vas da u skladu sa članom 

10. ZJN izmenite konkursnu dokumentaciju i nabavku podelite na dve istovrsne partije, 

ispoštujete načelo obezbeđivanja konkurencije i omogućite drugim ponuđačima da učestvuju 

u postupku nabavke. 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:  

Одредбе закона о јавним набавкама не утрврђују законску обавезу наручиоца да 

приликом покретања поступка исту обликују по партијама, тако да обликовање јавне 

набавке по партијама представља могућност и одговорност наручиоца.Такође Вам 

указујемо да уколико самостално неиспуњавате задате услове у могућности сте да 

наступате у оквиру заједничке понуде у складу са чланом 81 Закона о јавним 

набавкама. 

 На основу члана 64.истоврсна јавна набавка је набавка која има исту или сличну 

намену, те из напред наведеног сматрамо да су тонери и канцеларијски материјал    

потрошни административни материјал. 

 

 

 

               Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.poljosko.edu.rsу року од 3 дана од дана пријема 

захтева. 

 

 

 

http://www.poljosko.edu.rs/


 

 

БРОЈ: ДMВрп I/6 о.с.-2020 

ДАТУМ: 09.06.2020. 

 

ПРЕДМЕТ: одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

бр. 1. 

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 09.06..2020. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде за јавну набавку канцеларијски материјал (ДМВрп I/6 

о.с.-2020), у оквиру кога је поставило следећа питања: 

  

Obraćam Vam se vezano za JN dobara: kancelarijski materijal DMVrpI/6OS-2020 
  
Samatramo da su oblikovanjem predmetne javne nabavke kao jedinstvene, a ne 
oblikovanje u dve partije: 1. nabavka kancelarijskog materijala, i 2. nabavka tonera, 
narušena načela obezbeđivanje konkurencije (čl. 10 Zakona o javnim nabavkama) i 
načelo jednakosti ponuđača (čl. 12 zakona o javnim nabavkama). 
Mišljenje republičke komisije je da naručilac kad god je to izvodljivo i svrsishodno 
formira javnu nabavku u što više partija kako bi se povećala konkurentnost. 
Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju i oblikujete javnu nabavku po 
partijama kako bi zaista dobili najkvalitetnije i najpovoljnije ponude. 
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