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КОВИН 
На основу чл. 63., ст. 3.,  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''  

бр. 124/2012), за јавну набавку бр. 1/2015 – УСЛУГА НАБАВКЕ ДОБАРА – 

НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА, Наручиоца  ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин,  

ЈНА 34, Комисија за јавну набавку потенцијалном Понуђачу Млекара ''Granice'' DOO, 

из Младеновца, ул  Николе Пашића, бр. 246 а, даје додатне информације и појашњења 

у вези са питањима постављеним путем meilа дана 13.02.2015.год., а ради припремања 

понуде 

ПИТАЊА 

Питање 1. Шта тражите под ставком ''сирни намаз'', крем сир, или кајмак, пошто сте 

навели оба, а масноћа је у распону од 45-70%, што у велико мења набавну цену. Такође 

нас занима да ли дати производ можемо да понудимо у амбалажи од 100 g.  

 

Питање 2. За ставку ''маргарин'' потребно нам је додатно појашњење да ли сте мислили 

на маргарин за мазање, стони... и који маргарин садржи 80% mm 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

 

1. Одговор на питање 1.-  Појашњења и информације у вези обрасца 18/1 конкурсне 

докиментације- образац структуре цене за партију 2 млечни производи, редни број 3. 

У обрасцу бр. 18/1 конкурсне докиментације- образац структуре цене за партију 2 

млечни производи, редни број 3., приказана је тражена врста робе СИРНИ НАМАЗ и 

понуђене опције: крем сир пуномасни, мин. (45% м.м) и крем сир –кајмак пуномасни, 

мин. 70% м.м, 250 gr. (фабричко паковање), очекиване количине на годишњем нивоу 

75 kg., при чему се траже обе врсте производа и крем сир пуномасни, мин. (45% м.м) и  

кајмак пуномасни, мин. 70% м.м, у једнаким количима, тако да укупна количина на 

годишњем нивоу износи 75 kg, при чему ампалажа може бити и од 100 g.   

 

2. Одговор на питање 2. Појашњења и информације у вези обрасца 18/1 конкурсне 

докиментације- образац структуре цене за партију 2 млечни производи, редни број 4. 

У обрасцу бр. 18/1 конкурсне докиментације- образац структуре цене за партију 2 

млечни производи, редни број 4., приказана је тражена врста робе МАРГАРИН 

(биљна уља и масти 80%) очекиване количине на годишњем нивоу 30 kg. 

при чему се ради о маргарину за мазање. 

 У складу са одредбама чл. 63., ст. 3 ., Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 

РС''  бр. 124/2012),одговор се у писаном облику, на исти начин на који је достављен од 

стране подносиоца, путем meilа прослеђује заинтересованом лицу, који је поставило 

питања и истовремено објављује на порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца.                                                                                  Председник                                                                                                                                                                    

                                                                                            Комисије за јавну набавку 

                                                                                          ________________________ 

                                                                                                    Секељ Јожеф 


