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Појашњење конкурсне документације број 2 

 

Дана 05.07.2017. године потенцијални понуђач, путем електронске поште, доставио је Комисији 

за поступак јавне набавке допис са захтевом за допуну конкурсне документације за јавну 

набавку добара – штампани обрасци ЈНМВ 03/2017: 

„Poštovanje, 
  

Vezano za javnu nabavku štampanih obrazaca  Partija 1 - povratnice - standardizovane koverte Br: JN 3/17, 
mišljenja smo da bi trebalo dopuniti konkursnu dokumentaciju u delu tehničke karakteristike i to : 
  

Konkursnom dokumentacijom potrebno je predvideti dostavljanje uzoraka specificiranih koverata,  zbog svih 
elemeneta koji su navedeni  u pogledu izgleda koverta ,ispisivanja fiksnog teksta, zaštite tajnosti podataka posle 
skidanja perforisanih elemenata,  (u svemu prema Sudskom poslovniku), kako bi potencijalni ponuđači mogli dostaviti 
odgovarajude ponude. 

Takođe je navedeno da se popunjavanje varijabilnih podataka na kovertama obavlja mašinski (preko 
računara), što se bez dostavljenih uzoraka, ne može utvrditi da li je mogude. 

 
Srdačan pozdrav“ 

 

 
 

Одговор Комисије за јавну набавку: 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), а у вези Вашег захтева за допуну конкурсне документације, указујемо на следеће: 

1. Захтев за измену конкурсне документације је поднет 05.07.2017. године, односно један дан пре 

истека рока за подношење понуда што није у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 

набавкама којим је прописано да: 

 

“Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или  

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуде”. 

 
2. Наручилац је 29.06.2017. године, на својој интернет страници и на Порталу јавних набавки објавио 

Обавештење о продужењу рока за подношење и достављање понуда којим је назначен као задњи 

дан 06.07.2017. године до 13 часова. 

 
3. Наручилац је 29.06.2017. године на својој интернет страници и на Порталу јавних набавки, објавио 

Измену и допуну конкурсне документације број 1, којом је изменио назив Партије 1, која гласи 

„Коверте за судска писма“. 

 

 

Комисија за јавну набавку  


