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ПРЕДМЕТ: Одговор на питања у поступку јавне набавке  мале вредности добара: Кафа 

  за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 358/17 

 
 Овим путем достављамо Вам одговор на питање у поступку јавне набавке  мале 

вредности добара: Кафа за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 358/17,  

(у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 

68/2015“) у предметном поступку. 

 

Питање 1.  

Овим путем бих желела да проверим тражену количину домаће кафе која је наведена у 
документацији, 7,000кг? Постављамо питање јер гледајући историју, тражене количине до сада су 
се обично кретале око 17.000кг, па смо желели да проверимо да се не ради о грешци у 
документацији? 
 
Одговор 1.  

Тражена  количина за Кафу пржену млевену 0,500 или 1/1 кг износи  7.000. кг и количина за 

Кафу пржену млевену 0,200 кг изнпоси 200 кг.  
   

 

Питање 2. 

Да ли у поступку јавне набавке кафе ЈН 358/17, спецификацију коју достављамо уз узорке достављамо  

само за ставке 1, 2 и 3 или је потребно навести и ставку 4? И да ли као количину стављамо 3 комада или  

преписујемо оквирне количине из понуде? 

Одговор 2. 
Спецификација узорака односи се исључиво на узорке који се достављају на отварање понуда и 

оцењују у складу са захтевима конкурсне документације, значи за ставке 1, 2 и 3. у количини која 

је захтевана за лабораторијско оцењивање (минимум 3 комада).  

 
Питање 3.  
Да ли је изјава, писмо о намерама произвођача потребна и за ставку 4 и да ли се прихвата копија 

изјаве и од домаћих произвођача? 

 
Одговор 3. 
Писмо о намерама произвођача однои се не све ставке тако и за ставку 4. Прихвата се копија 
Писма о намерама произвођача који потписују и произвођач и  понуђач,  уз право наручиоца да 
може да захтева од понуђача да оригинал писма о намерама произвођача достави накнадно.  
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