
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД  

НАРУЧИЛАЦ – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА  

Служба за јавне набавке  

XVI број: 404-204/6  

Београд Булевар краља Александра 77  

14.12.2018. године  

Јавна набавка број 41/2018  

 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 41/2018 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације  

 

I – Дана 13.12.2018. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 

41/2018 - набавка добара: спортска опрема и реквизити, следеће садржине:  

 

Питање:  

“Поштована, 

обраћамо Вам се у вези са јавном набавком спортске опреме 41/2018. Пошто је рок предаје 

документације 19.12.2018. године,  рок за доношење одлуке до 10 дана, заштита права до 5 дана 

након одлуке и још 8 дана за уговор, а рачунајући предстојеће празнике и нерадне дане, да ли се 

испорука добара планира у 2019. години  иако уговор буде потписан до краја 2018. године?“ 

 

Одговор:  

 

Наручилац не може да предвиди исход било ког поступака.  

Наручилац има пројекцију да уговор може да се закључи до краја 2018. године.  

Испоруке ће се вршити у складу са уговором  ( и у 2019. години). 

Наручилац је у обавези да донесе одлуку у року од 10 дана од дана отварања понуда, што 

значи да ова одлука може бити донета и за један дан, а најдуже у року од 10 дана. 

Рок за доставу уговора понуђачу је 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права, односно, пре истека тог рока ако је поднета само једна понуда. Наручилац може 

доставити уговор на потпис понуђачу  у року од једног дана, а најдуже у року од 8 дана од протека 

рока за подношење захтева за заштиту права.  

Рок испоруке добара нуде у понуди понуђачи (уписују рок испоруке у оквиру Обрасца бр. 5 

„Образац понуде“). Наручилац прихвата рок испоруке који није дужи од 8 календарских дана од 

дана пријема захтева Наручиоца (емаил, пошта или курирска служба). Понуђачи могу понудити и 

краћи рок од 8 дана.  

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

Соња Стаменовић с.р. 

 

 

 

 

 


