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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ БР. 17/15 – НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА ПУТЕМ 
ВРЕДНОСНИХ ВАУЧЕРА – ПОКЛОН ЧЕСТИТКЕ 

 
 
За јавну набавку мале вредности бр. 17/15 – „Набавка новогодишњих пакетића путем 
вредносних ваучера – поклон честитке“, постављена су следећa питањa понуђача:  
 
Питањa:  
 
“1.  У обрасцу 8 КД тражи се списак малопродајних објеката у којима се може извршити 

куповина играчака и спортске опреме, са обавезом да се куповина играчака може 
обавити у свим наведеним објектима, а куповина спортске опреме у минимум 3 
објекта на 3 локације: Београд, Нови Сад и Краљево. По нашим сазнањима, из наше 
бранше трговине играчкама, нико не испуњава захтевано на локацији Краљево, па Вас 
молимо да размотрите могућност промене овог услова, како бисте повећали 
конкурентност и омогућили Више понуђача за предметну набавку 

 
2.   Обзиром да смо разматрали да заједнички наступимо са спортском кућом, наше 

питање је да ли би размотрили коришћење ваучера за једнократне куповине? Уместо 
Поклон картица које би омогућиле куповину у више наврата? Због техничких 
препрека при реализацији Гифт картица када је у питању група понуђача.“ 

 
 
Одговори:  

 

1. Наручилац је овај захтев навео како би се олакшала реализација ваучера 
запосленима који раде на објектима наручиоца који су распрострањени на 
територији Републике Србије, односно смањили евентуално трошкови који би 
настали услед неопходности реализације ваучера на већој удаљености од места 
пребивалишта. С тим у вези, понуђачима је дозвољено, уколико сами не 
испуњавају тражени услов, да се удруже и наступе са више понуђача у складу са 
Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 
захтевом наручиоца из конкурсне документације, односно да поднесу заједничку 
понуду која испуњава тражене услове наручиоца. 
 

2. Наручилац остаје при захтеву да се омогући сукцесивна реализација у датом року 
за коришћење ваучера.  

 
Појашњења: 
 

Наручилац је на 24 и 27 конкурсне документације (члан 1. модела уговора и 
образац структуре цене) грешком назначио количину од 239, уместо 235. 

 
 

за Комисију за јавну набавку 
 
 

 Срђан Бојковић, дипл. прав. 


