
На питања заинтересованог лица које се односи на јавну  набавку у отвореном поступку 
набавке добара бр. Д-02/13 „Набавка прехрамбених производа – намирница за потребе 
Студентског центра у Крагујевцу“ дајемо следеће одговоре: 
 
ПИТАЊЕ 1: Поседујемо образац БОН-ЈН који је издат са датумом 10.09.2013. године, да ли 
овај датум издавања одговара испуњењу услова конкурсне документације? 
ОДГОВОР: У конкурсној документацији за предметну набавку на страни 25 од 54 у делу 
који се односи на додатне услове које мора да испуни понуђач је наведено да Бонитет за 
јавне набавке (образац БОН - ЈН) издат од стране Агенције за привредне регистре не сме 
да буде старији од 2 (два) месеца од дана отварања понуда. Обзиром да је отварање 
понуда заказано за 29.11.2013. образац БОН –ЈН издат 10.09.2013. године  не испуњава 
тражени услов. 
 
ПИТАЊЕ 2: Образац ПРИЛОГ 11 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да 
се попуни за партију, табеларни део је НЕ ДОВОЉАН за свих 11 врста рибе која се тражи  
по ПРИЛОГУ 3. Да ли то значи да треба да копирамо ПРИЛОГ 11 за сваки артикал 
појединачно? 
ОДГОВОР: На сајту наручиоца http://www.studentskicentar-kg.rs/?page_id=484 и на порталу 
Управе за јавне набавке 
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=193622&idp=18825
4  је у циљу лакшег попуњавања дана 06.11.2013. године допуњена конкурсна 
документација -ПРИЛОГ 11 у формату који је могуће мењати и допуњавати и са 
појашњењем за понуђаче. 
 
ПИТАЊЕ 3: Из табеларног дела ПРИЛОГ 3 се не види  која грамажа прецизније одговара 
ком артиклу, нпр: Пастрмка (200-400г) или (400-650г). Ово је јако битно при формирању 
цена за понуду ЈН.  
ОДГОВОР: За све наведене производе у партији бр. 2 – Риба (ПРИЛОГ 3), дајемо 
појашњење:  

- За артикле дефинисане под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 потребна граматура 
је од 200 – 400 гр  

- За артикле дефинисане под редним бројем  6, 7, 8, 9 потребна граматуре је 120-130 
гр. 

 
Молимо вас да потврдите пријем одговора. 
 
Поздрав 
 
Службеник за јавне набавке 
 
Студентски центар Крагујевац 
Радоја Домановића 1 
34000 Крагујевац 
 
Е-маил: nabavke@studentskicentar-kg.rs 
 
 
 


