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Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 

NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 

Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 

Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
Дел. бр. 719-09-117/2018 
Датум: 26.03.2018. 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације  

        

Наручилац, Предшколска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу са 

чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. Д-1.1.10/2018 

„набавка намирница“ по Захтеву заинтересованог понуђача за учешће у предметној јавној набавци: 

 

Питање 1: 

Jeл мoжeтe дa нaм oдгoвoритe нa oснoву кoг критeриjумa ниje прихвaтљивo дa сe пoнуди “  

чoкoлaднo млeкo 250 мл и чoкoлaднo млeкo 200 пeт “ Пo Вaшим критeриjумимa фaвoризoвaни су 

тргoвци у oднoсу нa прoизвoђaчe млeкa. 

 

Одговор 1: 

Поштовани, Наручилац на основу годишњег јеловника исказује потребе за намирницама. Сваки 

оброк који се припрема мора да задовољи нутритивну и енергетску вредност  која се у зависноси од 

узраста детета разликује. Како је годишњим  јеловником предвиђено да ће се у случајевима када се 

буде давало чоколадно млеко оно давати од 200 мл свако одступање би значило и измену количине 

других намирница у конкретном оброку. С друге стране из техничке спецификације можете видети 

да се ради о малим количинама што указује на то да ће се чоколадно млеко давати у случајевима када 

деца иду на излете, односно када се један од оброка даје ван вртића и заиста није практично да им се 

чоколадно млеко даје у пет амбалажи без сламчице јер су у питању деца од јасленог узраста до 

предшколаца која још увек нису довољно самостална да сама пију из флашице. 

Осим наведеног, сходно Вашој констатацији сматрамо да сте управо ви као произвођачи у позицији 

да количину производа прилагодите захтевима тржишта. 

 

 

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 

захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

                       

  

        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


