
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

Поштовани, 
На страни 7/36 у Обрасцу III наводите цитирамо....као 

– Рок испоруке за партије  1. и 2. је одмах, најкасније 6 часовва од тренутка достављања 
писаног налога за испоруку од стране Наручиоца;

– Рок испоруке за партију 3. је 2 дана од дана достављања  налога за испоруку добара;
– Место испоруке је управна зграда Наручиоца, улица Миленка Топаловића бр. 3, 31250

Бајина Башта;
– Набавка се врши сукцесивно по указаној потреби Наручиоца. Због немогућности 

прецизног планирања – непредвиђених околности Наручилац задржава право на 
делимичну замену требованих добара – сродна (истоврсна) добра по указаној потреби.
Такође, Наручилац задржава право да из објективних разлога – уколико се не укаже 
потреба за свим требованим добрима исте не требује ; .... крај цитата, па је на основу 
горе наведеног и на основу измењеног ЗЈН од 12.08.2015. годиненаше питање следеће:

– ПИТАЊЕ БР. 1. Како мислите да за партију штампани материјал рок испоруке буде 2 
дана од пријема наруџбенице када ни сами нисте сигурни колико и чега ћете радити. 
Да ли тиме фаворизујете локалног добављача чиме директно дискриминишете већину 
понуђача што никако није у складу са горе поменутим Законом.

– ОДГОВОР БР. 1. Добра наведена у партији бр. 3 – Штампани материјал за потребе 
сектора коришћења шума као што су Књиге накнадног  премера и Књиге отпремница 
се наручују у количинама које се одмах расподељују теренским радницима а не у 
укупним количинама које су наведене у конкурсној документацији. Као што је 
наведено у конкурсној документацији реч је о сукцесивној набавци где се набављају 
потребне количине које ссу усклађене са динамиком пословања наручиоца. Зато 
сматрамо да је рок од 2 дана од дана достављања налога за испоруку примерен и да би
евентуални дужи рок испоруке имао негативне ефекте на динамику пословања 
Наручиоца. Дакле, није у питању дискриминација већине понуђача или фаворизовање 
локалних понуђача. Акценат се ставља искључиво на усклађивање динамике набавке 
са динамиком пословања Наручиоца.


