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Предмет: дпдатна питаоа или ппјашоеое бр.2 у вези са припремаоем ппнуде за јавну 
набавку услуга - превпз и шпедиција рпбе-сајамских експпната за наступ на 48. МОС 
Међунарпднпм  сајму занатства и предузетништва, кпји ће се  пдржати у Цељу (Република 
Слпвенија) у перипду пд 08.-13. септембра 2015. гпдине, ред. бр. ЈН МВ 1.2.10./2015 кпја ће се 
спрпвести у ппступку јавне набавке мале вреднпсти   

 
Дана 15.06.2014. гпдине примили смп emai кпјим заинтереспванп лице тражи дпдатне 

инфпрмације у вези са припремаоем ппнуде за јавну набавку вреднпсти  услуга -  превпз и 
шпедиција рпбе-сајамских експпната за наступ на 48. МОС Међунарпднпм  сајму занатства и 
предузетништва, кпји ће се  пдржати у Цељу (Република Слпвенија) у перипду пд 08.-13. септембра 
2015. гпдинe, ред. бр. ЈН МВ 1.2.10./2015: 
 
 Питаое бр.1:  

Кпји је критеријум за дпделу угпвпра за „ЈН МВ 1.2.10/2015“? 
Није јаснп назначен у кпнкурснпј дпкументацији. 
 
На пснпву члана 54. став 13. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“брпј 124/12 

и 14/15), Кпмисија за јавну набавку припремила је дпдатне инфпрмације, тј. пдгпвпр: 
 
Критеријум за дпделу  угпвпра за јавну набавку услуга - превпз и шпедиција рпбе-сајамских 

експпната за наступ на 48. МОС Међунарпднпм  сајму занатства и предузетништва, кпји ће се  

пдржати у Цељу (Република Слпвенија) у перипду пд 08.-13. септембра 2015. гпдине, брпј: 133-404-

174/2015-01, је најнижа ппнуђена цена, штп је јаснп и прецизнп наведенп у тачки 18)  дела 6) 

Упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду, кпје је саставни деп Кпнкурсне дпкументације, где је 

наведенп следеће: 

«18) врста критеријума за дпделу угпвпра, све елементе критеријума на пснпву кпјих се 

дпдељује угпвпр, кпји мпрају бити пписани и вреднпснп изражени, кап и метпдплпгију за 

дпделу ппндера за сваки елеменат критеријума кпја ће пмпгућити накнадну пбјективну прпверу 

пцеоиваоа ппнуда: 

 Критеријум за дпделу угпвпра за јавну набавку услуга - превпз и шпедиција рпбе-сајамских 

експпната за наступ на 48. МОС Међунарпднпм  сајму занатства и предузетништва, кпји ће се  

пдржати у Цељу (Република Слпвенија) у перипду пд 08.-13. септембра 2015. гпдине, брпј: 133-404-

174/2015-01, је најнижа ппнуђена цена.» 

 



 
 

 
На пснпву члана 63. став 3. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“брпј 124/12) 

Наручилац дпставља пдгпвпр у писанпм пблику заинтереспванпм лицу и истпвременп ту 
инфпрмацију пбјављује на Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца 
www.spriv.vojvodina.gov.rs 
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