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Општина Бајина Башта 
Oпштинска управа 
Комисија за јавну набавку 
мале вредности бр. Д МВ 07/19 
Број: 404-44-10/2019 
Датум: 24.05.2019. године   
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у поступку јавне 
набавке мале вредности број Д МВ 07/19, образована Решењем од стране 
Наручиоца даје: 
 
Одговоре на постављена питања за јавну набавку мале вредности број Д МВ 
07/19 – „Материјал за одржавање хигијене у просторијама Општинске управе 
општине Бајина Башта.“ 
 
Поштована комисијо за ЈН 
 
У Вашем одговору датом на Порталу ЈН сте остали при израженој количини 
добара у облику децималног броја. Наша примедба се односи на прецизност у 
документацији, а крајње је неуобичајено изражавати количине производа у том 
облику, јер количина мора бити цео број, тако да су зарез и децимале апсолутно 
беспотребни. 
 
Поштовани, то што је Комисија за јавне набавке количине изразила са две 
децимале ни на који начин вас не спречава да поднесете прихватљиву понуду. 
 
Међутим у Вашој табели са измењеним техничким спецификацијама и даље има 
нејасноћа. Највише буни то што не користите адекватне изразе при јединици 
мере: комад не може бити исто што и паковање и обрнуто. Тражите у конкретним 
примерима за ставке: 
 

21. Рукавице хигијенске гумене, 10/1 комад 20,00 

22. Рукавице хируршке паковање 10/1 комад 400,00 

23. 
Канта – корпа за 
смеће 

ПВЦ, 10. 
литара 

комад 10,00 

24. Кесе за смеће 50*100 паковање, 10/1 комад 30,00 

 
21) 20 комада рукавица или 20 паковања од 10/1? 
22) 400 комада или 400 паковања од 10/1? 
24) 30 комада или 30 паковања од 10/1? 
Овако остављате могућност погрешне интерпретације тражене количине добара, 
а тиме и формирања јединичне цене. 
 
Поштовани, за позицију: 
 
21) мисли се на 20 паковања од 10/1, 
22) мисли се на 400 паковања од 10/1, 
24) мисли се на 30 паковања од 10/1. 
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Уколико мислите на одређену амбалажу, онда се користи као јединична мера 
боца од 1л или сл. А будући и да стриктно одређивање амбалаже може утицати 
на сужавање конкуренције и фаворизацију одређених произвођача на тржишту, 
молимо да у циљу проширења конкуренције и обезбеђења вишег квалитета 
проширите дијапазон амбалаже у распону од 0,5 литара до 1 литар, а за јединицу 
мере ставите уместо комада, где је то могуће кг или л. 
 
Поштовани, Наручилац нема обавезу да техничке захтеве за учествовање у 
поступку јавне набавке дефинише на начин који омогућава сваком 
заинтересованом лицу да учествује у поступку јавне набавке. Техничке захтеве у 
конкурсној документацији наручилац дефинише полазећи од својих конкретних 
потреба, а не од пословних и економских интереса појединих понуђача и 
могућности да понуде добро одређених карактеристика. 
 
Такође поведите рачуна да код ставке бр. 17, овакве димензије у случају 
доношења узорака могу понуђаче довести у ситуацију одбацивања као 
неодговарајућег, јер су димензије нетипичне и предлажемо корекцију 
димензија на +/- 5%. 
 

17. 
Крпа за судове, 
платнена 

памук, 
61х41цм 

комад 65,00 

 
Наручилац ће прихватити понуђено добро са предложеним одступањима од +/-
5%. 
 
Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну набавку 
можете преузети са Портала јавних набавки као и са интернет странице 
Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs и www.bajinabasta.rs. 
 
Комисија за Јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности бр. Д МВ 
07/19 – „Материјал за одржавање хигијене у просторијама Општинске управе 
општине Бајина Башта“ је сагласна да ови одговори на питања не захтевају 
Измену конкурсне документације. 
 
 
 

У Бајиној Башти, 
Дана 24.05.2019. год. 

 
С поштовањем, 
 

                                                                      Комисија за јавну набавку 
                                                                        мале вредности бр. Д МВ 07/19 

                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

