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Предмет: Појашњење бр.2 – одговор „заинтересованом лицу“ на постављенo 

питањe у поступку јавне набавке добара број 1.1.1/2015-II,  опрема за лабораторијско 

испитивање квалитета млека- помоћни апарати за лабораторију за испитивање 

квалитета млека 

 

У року за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке опрема за 

лабораторијско испитивање квалитета млека- помоћни апарати за лабораторију за испитивање 

квалитета млека, Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Дирекције за 

националне референтне лабораторије, у којој је предмет набавке обликован у 3 партијe, редни 

број набавке: 1.1.1/2015-II, за коју су позив и конкурсна документација објављени на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 08.07.2015. године, наручиоцу је дана 

22.07.2015.године, електронском поштом упућено следеће питање: 

„1 Po specifikaciji navedenoj u dokumentaciji JN br. 1.1.1./2015-II, prеdmet nabavke: dobra – 

oprema za laboratorijsko ispitivanje kvaliteta mleka – pomoćni aparati za laboratoriju za 

ispitivanje kvaliteta mleka, u tenderskoj dokumentaciji u delu 10.Посебни захтеви наручиоца 

у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде navodi se: 

  

10.4. Рок испоруке опреме 
Предметна добра испоручују се у уговореном року. 

Максимални рок испоруке лабораторијске опреме је 45 дана од дана закључивања уговора 

  
Pitanje: 

Obzirom da se radi o veoma specifičnoj opremi koja se izrađuje isključvo  po porudžbini I potrebno 

je vreme da se napravi, da li je moguće produžiti rok isporuke na 120 dana od potpisivaja ugovora? 

  

2. U delu  VII Г -ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ –СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА 

ОПРЕМУ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА МЛЕКА- ПОМОЋНИ 

АПАРАТИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА МЛЕКА -ПО 

ПАРТИЈАМА, za partije 1, 2 I 3 je navedeno: 

  

4. РОК ПЛАЋАЊА РАЧУНА: ______________ дана од дана пријема рачуна 

Минимални рок плаћања је 15 дана од дана доставе рачуна. У случају краћег понуђеног рока, 

понуда ће бити одбијена. 

Максимални рок плаћања је 45 дана. 

У случају понуђеног дужег рока, сматраће се да је понуђен рок од 45 дана. 

(Напомена: Рачун се наручиоцу доставља након извршене испоруке, инсталације и пуштања 

у рад целокупне количине уговорене опреме) 

  

Pitanje: 

Imajuci u vidu da je potencijalni dobavljač u obavezi da proizvođaču tražene opreme, avansno 

uplati uređaj, kako bi se počelo sa izradom iste, da li postoji mogućnost avansnog plaćanja od 

strana naručioca u iznosu od 40% dobavljaču? 

http://1.1.0.1/2015-II


 

 Сходно члану 63.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12), у 

законском року, наручилац даје одговор и појашњење „заинтересованом лицу“ које  објављује 

на  Порталу јавних набавки и својој интеренет страници. 

 

Одговор: 

1.Због укупне дужине трајања отвореног поступка јавне набавке, предвиђених рокова за 

испоруку, инсталацију и обуку, као и крајњег рока за плаћање испоручене опреме 

(крајњи рок обраде поднетих захтева за измирење обавеза буџетских корисника је 15. 

децембар), наручилац може, на основу постављеног питања „заинтересованог лица“, за 

1. партију- „Машина за прање вишекратних бочица за узорковање млека“, продужити 

првобитно предвиђени рок испоруке опреме са 45 на максимално 75 дана. 

 

2.У предметном поступку јавне набавке није предвиђено авансно плаћање, што је као 

чињеница била позната свим потенцијалним понуђачима још приликом објављивања 

позива и конкурсне документације.У овој фази поступка наручилац није у могућности, 

из више разлога, да мења овако утврђени начин плаћања. 

 

Сходно одговору на прво постављено питање, извршиће се одговарајућа измена и 

допуна конкурсне документације у деловима који дефинишу утврђени рок испоруке за 1. 

партију, а на основу члана 63. ЗЈН продужиће се и рок за подношење понуда. 

 

 

                                                     
      Комисија за јавну набавку Наручиоца 

 


