
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и измена конкурсне документације 

за јавну набавку број 404-02-269/2015-11, партија 4-  Оловне пломбе и жица за 

пломбирање узорака 

 

У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-02-269/2015-11 за 

доделу уговора о набавци материјала за узорковање за коју је позив објављен на 

Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и на интернет адреси 

Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs, Наручиоцу је, дана 02.07.2015. године 

електронском поштом стигао допис потенцијалног понуђача са постављеним 

питањима следећег садржаја: 

У конкурсној документацији за ЈН Материјал за узорковање број 404-02-

269/2015-11, у делу три конкурсне документације за партију 4., навели сте да вам 

је потребна жица дебљине 0,2мм.  

Имајући у виду да би жица за пломбирање била у складу стандардом мора 

да има одређене карактеристике. Односно да буде израђена тако што се око жице 

димензије Ø 0,5мм обмотава жица димензије Ø0,3мм (са кораком од 2мм) што 

чини укупну дебљину жице од 1,1мм ± 0.2мм. 

Жица за пломбирање може бити израђена од нити месинга или бакарне 

жице. Молим наведите нам коју жицу желите да понудимо. 

 

 У вези са тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, 

Комисија даје следећи одговор: 

Дебљина жице за пломбирање треба да буде 1,1мм ± 0.2мм и треба да буде 

израђена од месингане нити. 

Наручилац је одлучио и да смањи потребне количине оловних пломби 

(30кг) и жица за пломбирање (20кг) што је наведено у измењеном обрасцу 

финансијске понуде који је дат у прилогу овог појашњења. 

У вези са наведеним Комисија је донела одлуку и о продужењу рока за 

подношење понуда. 

Нови рок за подношење понуда је 10.07.2015. године до 12:00 сати.  

Јавно отварање понуда одржаће се дана 10.07.2015. године у 13:00  часова 

у просторијама Управe за заштиту биља, Омладинских бригада 1 4.спрат, 

канцеларија број 416, уз присуство овлашћених представника понуђача.  

  

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем понуде представљају саставни део конкурсне 

документације. 

                                                                                                   КОМИСИЈА 

 

 

Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и 

на интернет адреси Наручиоца www.uzb.minpolj.gov.rs и сва заинтересована лица га могу 

преузети електронским путем. 

 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број: 404-02-269/2015-11 

Датум: 03.07.2015. године 

http://www.uzb.minpolj.gov.rs/
http://www.uzb.minpolj.gov.rs/


 

VII/5-4 

404-02-269/2015-11 

4. партија- Оловне пломбе и жица за пломбирање узорака 

 

1. ЦЕНА: Навести цене без ПДВ-а и са обрачунатим ПДВ-ом, искључиво у динарима: 

Ред. 

Бр. 

ВРСТА 

ДОБАРА 

Цена по кг 

без ПДВ-а 

Цена по кг са 

ПДВ-ом 

Количина 

(кг) 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 

Оловне пломбе 

за пломбирање 

узорака 

  30 кг   

2 

Жица за 

пломбирање 

узорака 

  20 кг   

УКУПНО(без и са ПДВ-ом)   

 

Напомене: 

 

- У табелу је потребно уписати цену по килограму без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као и 

укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом; 

- Наручилац није предвидео могућност повећања цене те је понуђена цена коначна.  

- Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара. 

 

Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови! Цену транспорта 

до адресе Наручиоца сноси понуђач, односно и ова цена мора бити урачуната у 

коначну цену добара.    
 

 

2. Рок плаћања рачуна:  ...................................дана  (не може бити краћи од 15 дана 

по пријему рачуна, a у складу са чл. 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12) рок за измирење новчаних 

обавеза не може бити дужи од 45 дана). 

  

 3. Рок важења понуде:    ....................................................... дана (минимум 30 дана од 

дана отварања  понуде) 

 

 4. Рок испоруке: .......................................... дана(максимум 10 дана од дана пријема 

писменог захтева од стране овлашћеног лица Наручиоца.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПОНУЂАЧ 

М.П. - потпис - 

  


