
 
 
 Заведено у ЈП „Завод за уџбенике“ Београд под бројем 04-2652 од 22.04.2016.године  
 
ПРЕДМЕТ: 01.Одговор на питања у вези ЈНМВ 01/2016 „РЕКЛАМНО-
ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛ“ 
 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 68/2015), у вези ЈНМВ 01/2016 „РЕКЛАМНО-ПРОПАГАНДНИ 
МАТЕРИЈАЛ“, пристигао је благовремено, Захтев за одговор на питање од стране 
потенцијалних понуђача: 
 
ПИТАЊЕ 1. ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:   

„1. Да  ли  привезак  може  да  се  испоручи  у  једној  боји  -јер  у  црвеној  
боји  се  неће  набављати ? 

2. Који је  последњи  рок  за  испоруку  комплетне  листе  добара  из  
тендера ? 

3. Да ли  се стварно  морају  достављати  узорци  за  одредјени  артикал  
у  свим траженим  боја-јер  набавка  истих  кошта  а  можда  тренутно  
неке  боје  нема на  стању-нпр.на  царињену је. 

4.Да  ли  се  Лого свуда  штампа /јер  на  металним  оловкама  иде  
чешће  гравура /  у једној  боји ? Ово  је  врло  битно  код  одређивања  
цене штампе.“ 

 
Завршен навод 

 
ОДГОВОР 

 
У складу са  чланом  63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 68/2015), достављамо одговор на горе постављена 
питања: 
 

1. Позиција 10. „Привезак за кључеве“ из табеле техничких 
спецификација, за боју привеска „ црвена“ биће измењена. 

 
2. Рок за испоруку добара који су предмет ЈНМВ 01/2016, а који је 

наведен у конкурсној документацији остаје непромењен. 
 

3. Услови за достављање узорака, који су ближе одређени на 
страни 8/48 конкурсне документације остају непромењени. 

 
4. У складу са техничким описом лого и мотиви Наручиоца се 

штампају на свим подлогама у једној боји. 
 

 

http://stanju-npr.na/


ПИТАЊЕ 2. ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:   

„ 1. Увидом у предметну конкурсну документацију утврдили смо да сте на 
странама 4-8. у техничкојспецификацији навели следеће :,,са логоом 
Наручиоца’’ у делу који се односи на штампу. Молим вас да наведете колико 
боја штампе садржи ваш лого како би смо дали адекватну цену штампе? 

2. У техничкој спецификацији на страни 8. под ставком 11. навели сте,, 
Пластични стони сат, кружног облика, са алармом, димензија 
10,5x10,8x4цм плаве боје са логом Наручиоца''. Морамо да вам укажемо да 
предметни сат у наведеној боји нема у довољној количини на лагеру. У 
количини коју тражите постоји сат у наранџастој боји. Молимо вас за предлог“. 
 
ОДГОВОР 

 
У складу са  чланом  63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 68/2015), достављамо одговор на горе постављена 
питања: 

 
5. У складу са техничким описом лого и мотиви Наручиоца се 

штампају на свим подлогама у једној боји. 
6. Позиција 11. „Стони сат“ из табеле техничких спецификација, 

за боју сата „ плава“ биће измењена. 

 
 
 
Завршен навод 
 

 
ЈП „Завод за уџбенике“ 

        Комисија за јавне набавке 
 
_____________________________ 


