
 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

број 124/2012, 14/2015, 68/2015) Наручилац доставља  

 

 

 

 

 

 

О Д Г О В О Р 

на постављено питање понуђача  

 
 

 

1. Понуђач je дана 4.1.2018.електронским путем  затражио   појашњења у вези са ЈНМВ 

8/2017 набавка ултразвучних колор доплер апарата, и то: 

 

 

Питање: 

1.      На страни 10/41 Наручилац захтева каталог на српском језику са техничким 

описом понуђеног уз колер доплер апарата. С обзиром на обим каталога, молимо 

наручиоца да прихвати каталог на енглеском језику, како се понуђачи не би излагали 

високим трошковима превода.  

2.      На страни 11/41 Наручилац захтева билансе стања и успеха за 2014, 2015 и 2016 

годину са приложеним доказом о разврставању. Молимо Наручиоца да појасни да ли 

за  привредна друштва основана у 2015. години прихвата следеће: Изјаву АПР-а о 

пословној неактивности у 2015. години, и биланс стања и успеха за 2016. годину.  

3.      На страни 27/41 у моделу уговора, члан 3 наручилац наводи да цена садржи 

трошкове транспорта до локације купца у Сокобањи. Очито се ради о штампарској 

грешки, претпостављамо да је у питању Чајетина.  

4.      На страни 28/41, члан 4 модела уговора, Наручилац наводи и тражи обуке 

(стандардну обуку и обуку за правилно руковање и безбедан рад). Молимо Наручиоца 

да прецизно дефинише трајање (број дана) обуке, јер је она услов за фактурисање.   

5 . На страни 28/41 Наручилац наводи да је рок за одзив 24 х од дана добијања 

писменог позива. Молимо Наручиоца да овај рок продужи на 48х 

6. На страни 28/41 у члану 8 Наручилац тражи бланко меницу за добро извршење 

посла. Молимо наручиоца да се изјасни да ли прихвата банкарску гаранцију за добро 

извршење посла на износ од 10% нето вредности.  

7. На страни 30/41 Наручилац наводи да је језик понуде српски. Молимо Наручиоца да 

прихвати оригиналне изјаве произвођача, каталоге и сертификате на енглеском језику.  

  



 

 

Одговор: 
1. Конкурсна документација ће бити измењена. 

2. Прихватиће се и Изјава АПР-а о пословној неактивности у 2015. години, и биланс стања 

и успеха за 2016. годину.  

3. У питању је грешка у куцању. Односи се на Златибор, Ул.: Краљеве воде 30. 

4. Обука ће трајати један дан. 

5. Конкурсна документација ће бити измењена. 

6. Прихватиће се доказ који је наведен у Конкурсној документацији. 

7. Конкурсна документација ће бити измењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


