
I. Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке добара – спортска опрема, 

шифра: ЈНМВ-2/2017. 

 

 

Питање: У конкурсној документацији је наведено „Рок испоруке добара не може бити 

дужи од два дана од дана пријема захтева за испоруку у писменом или усменом облику“. 

Како предмет јавне набавке захтева дужу израду (припрему, кројење, шивење, 

штампање...) молимо Вас да продужите рок испоруке, јер није могуће у тако кратком року 

сашити и испоручити тражена добра. 

Одговор: Наручилац је у поглављу III  СПЕЦИФИКАЦИЈА навео тачну спецификацију 

потребних добара са укупним количинама, а у поглављу X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

навео укупне количине са појединачно тачно исказаним количинама по величинама 

предметних добара. 

Надаље, у поглављу XIII МОДЕЛ УГОВОРА Наручилац је навео на који начин ће тећи 

испорука наведених количина, као и рок важења уговора. У тачки 3. став 2. Модела 

уговора навео да је добављач у обавези да испоруку добара врши сукцесивно,  у складу са 

потребама Наручиоца у погледу врсте и количине, а у тачки 7. став 1. наведено је да 

уговор важи до реализације уговорене вредности из тачке 2. став 1. уговора, а најдуже до 

31. децембра 2017. године. 

Наручилац неће одједном тражити испоруку свих количина, јер уговор важи до 31. 

децембра 2017. године, те је из тог разлога наведено да ће потраживати количине 

сукцесивно у складу са својим потребама. 

Обзиром да понуђач унапред зна која је максимална количина коју ће Наручилац 

потраживати, понуђач је у предности, јер има сазнања о тачним количинама предметних 

добара, те исте може припремати у смислу кројења и шивења, независно од захтева за 

испоруку и тако припремљена добра већ имати припремљена за штампу, када му буде 

послат или саопштен захтев за испоруку. 

Понуђачу једино остаје обавеза да на предметним добрима штампа имена спонзора 

приликом захтева за испоруку, те је рок од два дана примерен за штампање на добрима тих  

сукцесивних количина. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


