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Предмет: Обавештење о појашњењу конкурсне документације ЈНВВ 03/13, за 

набавку услуга – штампање и инсертовање образаца за обнову регистрације 

пољопривредних газдинстава у Регистру за 2014. годину, са испоруком Управи за 

трезор  

 

Поводом захтева за додатним појашњењима од стране потенцијалног понуђача, која 

су формулисана на следећи начин:  

1. „  на страни 7. техничке спецификације пише да је уз понуду обавезно досставити и два 

узорка инсертоване коверте са десет листова офсетног папира А4 (80 g/m
2
), који морају 

бити оверени печатом понуђача. Коверте могу бити самолепљиве или са влажним 

лепљењем . Напомена: Припрема урађена на CD-u, у формату који штампарија може да 

користи. Да ли припрему урађену на CD-u треба преузети од Вас и на који начин и да ли је 

можете доставити електронски ?“  

2. „ Да ли тражени узорци са 10 листова офсетног папира треба да буду урађени у 

предштампи према вашем дизајну ?“  

Комисија даје следеће појашњење: 

1. Потребно је доставити два узорка инсертоване коверте са десет листова офсетног 

папира А4 (80 g/m
2
), а на коверти треба да стоји печат понуђача, како би комисија са 

сигурношћу могла да утврди којем понуђачу коверта припада. Инсертован папир може 

бити нештампан или штампан, а сврха овог захтева је да се утврди да ли ће понуђач 

користити одговарајућу коверту у коју може да се инсертује потребан број образаца, како 

је у техничкој спецификацији наведено. Сходно претходно наведеном произилази да се 

припрема за штампу за овај захтев не преузима од наручиоца, односно да понуђач може 

ставити било којих десет листова офсетног папира А4 (80 g/m
2
). 

2. Припрема на CD-u, која је наведена у напомени односи се на достављање CD изабраном 

понуђачу са целокупном припремом за штампу у тренутку закључења уговора, а не на 

захтев за достављање два узорка инсертоване коверте. 

 

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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