
 

На основу члана 63.став3. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012,14/2015 i 68/2015) Комисија Наручиоца за јавну набавку бр. 
23/2019 сачинила је  

Додатне информације бр. 2 

У вези са припремањем понуде  

За јавну набавку – Додела средстава намењених економском 
оснаживању породица избеглица, кроз доходовне активности 

 
 
Питања:  
Поштовани, 
 
Увидом у измењену документацију за  ЈНМВ број 23/2019, Додела 
средстава намењених економском оснаживању породица избеглица, кроз 
доходовне активности имамо питања везана за следеће: 
 
На питање које смо Вам поставили 11.04.2019.везано за : 
Позиција 46 АЦГ Материјал Црни; Тамно сиви;Бело; Црвено;Плаво- тегет 
,маскирно ком 1 
Наведите димензију платна које тражите и шта значи количина од једног 
комада ? 
Ваш одговор је да је у питању једна класична ролна стандардних димензија 
ком 1 
Како у једној ролни не могу да буду  боје : Црни; Тамно сиви; 
Бело; Црвено;Плаво- тегет,логично је да се тражи 5 ролни ,а не једна као 
што пише. 
Шта значи стандардна ролна,колико килограма има,наведите димензије и 
тачну количину ролни? 
 
За позицију 82.ДБ кошнице са по 10 рамова и пчелињим друштвима, вез 
полунаставака  
Који модел кошнице је у питању , тј.каква подњачa (стандард или 
антиварозна) и какав збег (стандард или Милеров)? 
Као напомену на тражену специфкиацију наводимо да  цена за комплет 20 
кошница и 20 ројева на 10 дб рамова прелази процењену вредност 
средстава за једног корисника. 
Само ројеви на 10 дб рамова без кошница прелазе вредност од 200000,00 
са пдв-ом . 
 



Већина позиција из спецификације није усклађена са Законом о јавним 
набавкама,а односи се на члан 72. 
 
С поштовањем, 
 
 
Одговори: 
 
Позиција 46 АЦГ материјал: Црни, једна ролна 25 кг. 1.7м ширине 
                                          Тамно сиви, једна ролна 25. кг. 1,7м ширине 
                                           Бело, једна ролна 25 кг. 1,7м. ширине 
                                           Црвено, једна ролна 25 кг. 1,7м ширине 
                                           Плаво-тегет једна ролна 25 кг. 1,7м. ширине 
                                           Маскирно, једна ролна 25. кг. 1,7 м. ширине 
Позиција 82.  20 ДБ /Дадан Блатове/ кошнице са 10 рамова, стандардном 
подњачом и стандардним збегом. 
                     У кошницама по једно пчелиње друштво на 4 рама. 
 
 
 
 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


