
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 41/2015 – Набавка униформи за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

Да ли је Наручиоцу прихватљиво да се за тражене артикле чија је укупна количина испод 

10 комада достави фотографија траженог производа? Ово предлажемо због начела 

економичности јавне набавке јер је нерационално правити узорке за све артикле сто 

значајно поскупљује крајњу цену производа. Исто се односи и за моделе где није јасно 

дефинисана боја и узорак и остављено је да се дефинише са изабраним Понуђачем. 

 

Одговор 1. 

За мање количине које су испод 10 комада може се доставити фотографија траженог 

производа као и за моделе где није дефинисана боја и узорак.  
 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 41/2015. 

Дана 01.12.2015. године 

 

 

 



 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку мале вредности – резервисана јавна набавка бр. 41/2015 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – 

резервисана јавна набавка бр. 41/2015 – Набавка униформи и радних одела за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности – резервисана јавна 
набавка, Наручилац чини следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности – резервисана јавна набавка бр. 41/2015, – Набавка 
униформи и радних одела за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију  

1) у делу који се односи на услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

и 76 . закона, на позицији 1 додатних услова, тачка 1, да понуђач располаже 

неопходним техничким капацитетом, мења се: 

 

брише се цео текст наведен под тачком 1. 

 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  26.11.2015. године 
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