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Београд 
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Јавна набавка број 5/2016 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације по јавној набавци број 5/2016 –  

услуге послуживања коктела 

I  - Дана 23.03.2016. године, достављен је путем електронске поште захтев за појашњењем 

конкурсне документације следеће садржине: 

  

„Поштовани, 

да ли можете да ми одговорите на неколико питања везано за јавну набавку (коктел 

у Народном позоришту)? 

Питање: 

Прво: на страници 34, наслов УСЛУГА ПОСЛУЖИВАЊА коктела, под б, пише 

напомена: пиће је на терет понуђача – даваоца услуге. Шта то значи није објашњено и није 

нам јасно? 

Одговор: 

Став да је пиће на терет понуђача – даваоца услуге значи да је понуђач – давалац услуге 

дужан да обезбеди пиће у количини коју захтева наручилац по ценама које нуди у у делу II 

– ПИЋЕ (страна 38 од 51). Термин „обезбеди“ значи да понуђач набавља захтевано пиће у 

захтеваној количини, да га допрема и точи  у просторији у којој се одржава коктел – 

пригодан догађај, да обезбеђује чаше у захтеваној величини  и да пиће служи присутним 

гостима.  

Став „пиће на терет понуђача“ не значи да понуђач обезбеђује бесплатно пиће за 

наручиоца. 

Овом напоменом (пиће је на терет понуђача), наручилац је желео да подвуче разлику са 

ситуацијом под III – УСЛУГА ПОСЛУЖИВАЊА (страна 38 од 51) где понуђач врши 

искључиво услугу послуживања – конобарска услуга  (наравно мора да обезбеди потребан 

прибор и да сервира). У овој ситуацији наручилац набавља пиће и наручилац је дужан да 



то пиће испоручи у просторију у којој се одржава коктел најмање сат времена пре почетка 

коктела.  

Питање: 

       О колико се коктела – догађаја заправо ради? 

Одговор: 

Наручилац је на страни 34 од 51 (Образац струтуре цене – Образац 7) јасно одредио да су 

коктели најчешће: за 10 особа, 50 особа, 100 особа, 150 особа и 300 особа да би понуђачи 

могли да процене свој капацитет у погледу извршења услуге.  

Цена у овом поступку се нуди по артиклу – по јединици мере и по количини, а не по 

коктелу. Наручилац на овај начин јавно показује структуру цене и обезбеђује 

транспарентно трошење буџетских средстава где се тачно зна која храна и у којој 

количини је утрошена и по којој цени, односно, тачно се зна које пиће и у којој количини 

је попијено и по којој цени. 

Суштина није у броју коктела с обзиром да наручилац хипотетички може на коктелу за 100 

особа да требује само жу-жу ако је то примерено или може да требује само плодове мора 

ако је то примерено. Суштина је у томе која храна и које пиће се наручује, у којој 

количини и по којој цени. Због тога је наручилац одредио артикле и проценио 

оријентационо количине на годишњем нивоу због тога што се за то нуди цена. 

Сагласно оваквом ставу наручиоца, одређена је и  динамика захтева од стране наручиоца 

(поглавље  III – СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - страна 7 и 8 од 51 и 

члан 9. модела уговора - страна 48 и 49 од 51), односно,  у зависности од количине хране 

која се требује зависи рок у коме понуђач мора да изврши услугу.  

Наглашавамо да је у Обрасцу структуре цене – Образац 7 (страна 34 од 51) назначено да су 

количине одређене у складу са расположивим финансијским средствима и пројектованим 

активностима наручиоца.  Расположива финансијска средства у ове сврхе  се разликују од 

године до године. У зависности од расположивих финансијских средстава зависи и 

пројектована активност наручиоца. 

У циљу давања комплетног одговора понуђачу који је поставио овај захтев, наглашавамо 

да је након  реализације поступка јавне набавке по овом предмету у 2015. години закључен 

уговор  по коме је у тој години пројектовано „приближно 10  Коктела-храна за 10 особа, 

приближно 100  Коктела -пиће за 10 особа, приближно   30 Коктела -храна за 50 особа, приближно  

20 Коктела -пиће за 100 особа, приближно   15 Коктела - храна и пиће за 150 особа, приближно    5 

Услуга послуживања пића (наручиоц обезбеђује пиће) на коктелу за 100 особа и  приближно  

10Услуга послуживања пића“ (наручиоц обезбеђује пиће) на коктелу за 300 особа”.   

Назначена количина у овом поступку јавне набавке одређена је на основу више 

параметара: расположива финансијска средства + претходно искуство + пројектоване 

активности + непланирани догађаји које је с обзиром на природу делатности реално 

очекивати.  



Питање: 

- Да ли су ове количине предвиђене као утрошак за све догађаје? 

Одговор: 

Дате количине су пројектоване за све догађаје, за укупан период од 12 месеци.  

Питање: 

- У колонама са спецификацијом стоји нпр. мини сармице са зељем 30г/кг/100кг/ 

јел вам треба 100 сармица од 30 г или 100 кг сармица од 30 г? Такође и за мини 

пице исто питање.. 

Одговор: 

У Обрасцу  структуре цене са спецификацијом услуге – Образац 7, у колони „опис“ 

назначено је „Мини сармице са зељем (мешано месо „пола-пола“:јунеће и свињско), 

величина 30 гр “. Наручилац је на овај начин одредио изглед и величину сармице од зеља, 

с обзиром да на коктелу не жели сармицу са зељем од 100 гр. У колони „јединица мере“, 

назначено је да је за сармице са зељем јединица мере килограм. У колони „количина“, за 

сармице са зељем пројектована је количина од 100 кг. Дакле, наручилац пројектује укупну 

количину од 100 кг сармица са зељем чија је величина 30 гр.  

Напомињемо да је у овом обрасцу под I – ХРАНА, наручилац прописао да „по ставкама у 

којима је килограм јединице мере, наручилац задржава право да наручује мање и веће 

количине од једног килограма по цени коју понуђач нуди за један килограм. По другим 

јединицама мере наручилац  не може да наручи мање од назначене јединице мере. 

Наручилац је дужан да наручи најмање један комад, једну порцију и слично“. Дакле, када 

је јединица мере килограм, наручилац, на пример, може да наручи 900 гр или 1,5 кг по 

цени која се нуди за килограм. 

Напомињемо да је у оквиру овог Обрасца дато прецизно упутство како се Образац 

попуњава (страна 38 и 39 од 51). 

Исти одговор важи и за мини пице. У Обрасцу  струкуре цене са спецификацијом услуге – 

Образац 7, у колони „опис“ назначено је „Мини пице  (кечап, шунка, качкаваљ), величина 

20 гр“. Наручилац је на овај начин одредио изглед и величину мини пице (наручилац не 

жели парче пице на коктелу).  У колони „јединица мере“, назначено је да је за мини пице  

јединица мере килограм. У колони „количина“, за мини пице  пројектована је количина од 

100 кг. Дакле, наручилац пројектује укупну количину од 100 кг мини пица чија је величина 

20 гр. Важи горе наведено. 

 

 

 

 



Питање: 

- Нпр. Колона у којој стоји пита са зељем 30г/кг/200.. да ли вам треба 200 питица 

од 30 г или 200 кг пите? 

Одговор: 

Треба нам 200 кг пите са зељем и сиром чија је величина 30 гр. 

Важи горе наведено. 

Напомена: ако је јединица мере килограм, назначена количина значи број килограма. Ако 

је, на пример, назначено по количини 150, 200, 30 то значи 150 кг, 200 кг, 30 кг. Ако је 

јединица мере порција, назначена количина значи број порција и слично.  

Напомена: у прве две ставке спецификације под I – ХРАНА (страна 34 од 51) у колони 

„количина“, назначено је „100 кг“, док је у свим преосталим ставкама назначена количина 

(број) без јединице мере, што је вероватно код понуђача произвело забуну. Наглашавамо 

да је јединица мере назначена у колони „јединица мере“, да је количина по јединици мере 

одређена у колони „количина“. 

 

Питање: 

- Да ли могу да добијем контакт телефон надлежне особе , ако то нисте ви 

Александре, јер овде стоји ваш контакт и информишем се детаљније о свему, јер 

је документација доста нејасна? Хвала унапред! 

Одговор: 

За овај поступак надлежна је Комисија за јавну набавку која је образована у складу са 

Законом о јавним набавкама.Састав комисије утврђен је у складу са чланом 54. Закона о јавним 

набавкама ("Службени  гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

Комисија припрема конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне 

конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда, 

отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде, сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда, 

припрема предлог Одлуке о додели Уговора, односно, предлог Одлуке о обустави поступкa; 

одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права и предузима друге потребне радње у 

поступку. 

Особа за контакт назначена у конкурсној документацији је „место“ у које се упућују захтеви за 

појашњењем и друго, сагласно члану 20. Закона по коме се комуникација у поступку јавне набавке 

одвија писаним путем. 

 

 

 

  


