РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- Управа за аграрна плаћања Број: 404-02-47/2/2014-07
Датум: 14.11.2014. године
Шабац

Предмет: појашњењe конкурсне документације ЈН 7/2014, за набавку услуга –
штампање и инсертовање образаца за обнову регистрације пољопривредних
газдинстава у Регистру за 2015. годину и штампање осталих образаца, наручиоца
Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна
плаћања, Хајдук Вељкова 4-6, Шабац.
Поводом захтева за појашњењем конкурсне документације од стране потенцијалног
понуђача, које је формулисано на следећи начин:
1. „Да ли варијабилна штампа, за позиције бр 3, 4, 12 и 13, подразумева један исти образац
али персонализован то јест мења се име, презиме, адреса итд. на обрасцу или су то
прилози са посебним садржајем, то јест сваки прилог има свој текст или у количини од
480.000 образаца имамо рецимо 10 промена у штампи?“
Комисија даје следеће појашњење:
1. Варијабилна штампа за позицију 3 подразумева једну врсту обрасца, док позиција 4
подразумева другу врсту обрасца (изглед образаца као прилог уз „Правилник о упису у
регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за
пасиван статус пољопривредног газдинства“ - објављено у „Службеном гласнику
Републике Србије”, број 17/13), тј. у питању су обрасци у које ће се уносити варијабилни
подаци (име, презиме,...). Варијабилна штампа за позиције 12 и 13 нема строгу форму
обрасца, већ служи за интерно евидентирање и праћење токова документације и такође се
уносе варијабилни подаци (име, презиме,...). У обрасце са варијаблином штампом се
уносе само подаци који се налазе у EXCEL фајлу који ће добити изабрани понуђач.

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да
заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева пошаље одговор у
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници www.uap.gov.rs.
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити од наручиоца
у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
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