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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања и измене конкурсне документације у отвореном поступку 
јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Ситан инвентар, ЈН 26/19 
 
 
Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања у отвореном поступку јавне набавке добара са 
закључењем оквирног споразума: Ситан инвентар, ЈН 26/19 (у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“), као и о изменама Конкурсне 
документације објављене дана 28.03.2019. године. 
 
Питања и одговори; измене конкурсне документације 
 
ПИТАЊЕ 1: Позиција 8 – дезертна кашичица рф - да ли сте мислили на дезертну кашику или 
кашичицу за чај-белу кафу? 
ОДГОВОР 1: Позиција 8 – дезертна кашичица рф - односи се на кашичицу за чај-белу кафу. 
 
ПИТАЊЕ 2: Позиција 11 - да ли одговара тањир дубоки Ø22 цм истих карактеристика? 
ОДГОВОР 2: Позиција 11 – Тањир дубоки, Ø23 цм, порцелан, бела боја, без украсне бордуре, тежине 
мин. 510г – тањир дубоки Ø22 цм истих карактеристика биће прихваћен као одговарајући, с обзиро да 
одступање у пречнику није значајно. 
 
ПИТАЊЕ 3: Позиција 39 и позиција 40 – Да ли се мисли на гарнитуру (стаклене бочице на металном 
постољу)? 
ОДГОВОР 3: Мења се позиција 39 – „Посипачи, со, бибер, стакло, метални поклопац“ тако да стоји 
„Посипачи, со, бибер, стакло, метални поклопац, са постољем од рф“. 
Такође, мења се позиција 40. – „Карафингл, стаклени, са поклопцем од рф“ тако да стоји 
„Карафингл, стаклени, са поклопцем од рф и са постољем од рф“. 
 
ПИТАЊЕ 4: Позиција 41 – машице за скару – Да ли се мисли на универзалну хватаљку (кашика + 
виљушка) или на хватаљку као маказе за месо? 
ОДГОВОР 4: Позиција 41 – машице за скару – односи се на хватаљку као маказе за месо. 
 
ПИТАЊЕ 5: Позиција 56 - Која је димензија ђевђира – пречник? 
ОДГОВОР 5: Мења се позиција 56 „Ђевђир рф“ тако да стоји „Ђевђир рф, Ø 33цм“. 
 
ПИТАЊЕ 6: Позиција 57 – Да ли одговара плато рф 50x38 цм? 
ОДГОВОР 6: Позиција 57 -  Плато, рф 18/10, 30x50 цм -  плато рф 50x38 цм истих карактеристика 
биће прихваћен биће прихваћен с обзиром да наведено одступање није значајно. 
 
ПИТАЊЕ 7: Позиција 81 – за јастук, које је пуњење и да ли је споља памук или полиестер? 
ОДГОВОР 7: Мења се позиција 81 „Јастук 60x80“ тако да стоји „Јастук 60x80, пуњен 
силиконизованим куглицама или меморијском пеном са спољном навлаком од микрофибера 100% 
PES, са антибактеријским својствима која не дозвољавају развој бактерија и гриња.“ 



 
ПИТАЊЕ 8: Позиција 90 – Које су димензије фритезе мале? 
ОДГОВОР 8: Мења се позиција 90 „Корпа за фритезу мала“ тако да стоји „Корпа за фритезу мала, 
ширине 23 цм, дужине 38 цм и дубине 8 цм“. 
 
ПИТАЊЕ 9: Позиција 93 – Која је литража канте за смеће и ког материјала? 
ОДГОВОР 9: Мења се позиција 93 „Канта за смеће без поклопца“ тако да стоји „ Канта за смеће без 
поклопца, пластична корпа за смеће PVC, пречника 28 цм, висине 30 цм“. 
 
ПИТАЊЕ 10: Позиција 94 – Који је материјал корпица за хлеб? 
ОДГОВОР 10: Мења се позиција 94 „Корпица за хлеб“ тако да стоји „Корпица за хлеб рф“. 
 
ПИТАЊЕ 11:Позиција 100 – Које су дужине варјаче дрвене? 
ОДГОВОР 11: Мења се позиција 100 „Варјача дрвена“ тако да стоји „Варјача дрвена, дужине 40цм – 
50 цм“. 
 
ПИТАЊЕ 12: Позиција 104 – Да ли су плехови од рф и која је дубина истих? 
ОДГОВОР 12: Мења се позиција 104 „Плехови 60x50, пекарски за хлеб“ тако да стоји „Плехови 
60x50, пекарски за хлеб, рф, дубине минимум 3 цм“. 
 
ПИТАЊЕ 13: Позиција 112 - Од ког су материјала тепсије 50x50, и да ли сте мислили на четвртасте 
или округле? 
ОДГОВОР 13: Мења се позиција 112 „Тепсије 50x50“ тако да стоји „Тепсије 50 x50, емајлиране, 
четвртасте“. 
 
ПИТАЊЕ 14: Позиција 113 - Која је дебљина даске PVC? 
ОДГОВОР 14: Мења се позиција 113 „Кухињска даска PVC 40x40“ тако да стоји „Кухињска даска 
PVC 40x40, дебљине 2,5 – 3 цм“. 
 
ПИТАЊЕ 15: Позиција 117 - Да ли одговара чинија порцеланска ватростална 19x24цм? 
ОДГОВОР 15: Позиција 117- Чинија 15x20, керамичке ватросталне – понуђена димензија за ову 
ставку биће прихваћена као одговарајућа, с обзиром да наведено одступање није од значаја.  
 
ПИТАЊЕ 16: Позиција 123 – Да ли сте мислили на овал порцелански и која је димензија? 
ОДГОВОР 16: Мења се позиција 123 „Овал, керамички“ тако да стоји „Овал, порцелански за 4 
особе“. 
  
ПИТАЊЕ 17: Позиција 125 и 126 – да ли плехови за конвектомат треба да буду од рф? 
ОДГОВОР 17: Мења се позиција 125 „Плех за конвектомат 53*32,5*6.5 цм“ тако да стоји „Плех за 
конвектомат 53*32,5*6.5 цм, од рф.“ 
Мења се позиција 126 „Плех за конвектомат 53*32,5*4 цм“ тако да стоји „Плех за конвектомат 
53*32,5*4 цм, од рф.“ 
 
ПИТАЊЕ 18: Позиција 128 – колико утичница треба да има продужни кабл? 
ОДГОВОР 18: Мења се позиција 128 „Продужни кабл“ тако да стоји „Продужни кабл, са минимум 3 
утичнице, минималне дужине 5 метара“. 
 
ПИТАЊЕ 19: Позиција 129 – да ли дозатори за сапун треба да буду ПВЦ или метални? 
ОДГОВОР 19: Мења се позиција 129 „Дозер за прање руку“ тако да стоји „Дозер за сапун, PVC“. 
 



ПИТАЊЕ 20: Позиција 133 – да ли душек треба да има жичано језгро? 
ОДГОВОР 20: Мења се позиција 133 „Душек 190x90“ тако да стоји „Душек 190x90, са чвршћим 
жичаним језгром (опружно језгро, обострано ојачано металним рамом), тврдоће 5, висине 24 цм, са 
навлаком за душек од памука“. 
  
ПИТАЊЕ 21: У конкурсној документацији сте тражили и достављање узорака за све ставке из 
техничке документације. Да ли се то односи на једну годину 2019? 
ОДГОВОР 21: Потребно је доставити узорке за све ставке по техничкој спецификацији добара за 
2019. годину ( 1-137) и за ставке под редним бројем 119, 120, 121, 122. и 123 из техничке 
спецификације добара за 2020. годину. 
Овде напомињемо да узорци за истоврсна добра која су дефинисана називом и описом   добара у 
техничкој спецификацији за 2019. годину, а обхваћени су и техничком спецификацијом за 2020. и 
2021. годину морају бити идентични по свим карактеристикама као производи који ће се 
испоручивати у 2019, 2020. и 2021. години.  
 
Обавештење о измени конкурсне документације 
  
Наручилац врши измене и допуне  у конкурсној документацији објављеној дана  28.03.2019. године, и 
ПРОГЛАШАВА ЈЕ НЕВАЖЕЋОМ, 
 
Све наведене измене се налазе у НОВОЈ ВАЖЕЋОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
објављеној дана 11.04.2019. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет 
страници Наручиоца (www.mup.gov.rs).  
 

Понуђачи су дужни да понуду доставе на новој важећој конкурсној документацији објављеној 

11.04.2019. године, у супротном ће њихова понуда бити оцењена као  неважећа. 
 
 
 
 

                                                                 КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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