
 
Република Србија 

   МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Београд, Бирчанинова 6 

Број: 404-02-174/2018-02/4 

Датум: 5. новембар 2018. године           
         

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези 

са припремањем понуде  

 

 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављујемо одговорe на 

захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде  

у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет услуге, Дизајнирања, 

припреме за штампу и штампања, редни број јавне набавке ЈНМВ/12-2018. 

 

Питање: „У техничкој спецификацији под редним бројем 8 на страни 5 стоји: 

Блок А4 следећих техничких спецификација:Тираж 1000; Блок за белешке А4 формат, 

штампа 1 боја, папир 70 гр. 100 листа. Није наведено каквог је повеза и корица блок? 

Молимо вас да наведете опис јер у противном нисмо у могућности да поднесемо 

адекватну понуду за наведени артикал“. 

Одговор: Дана 5. новембра 2018. године Koмисија за јавну набавку је извршила 

измену конкурсне документације коју је објавила на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници. 

 

Питање: ,,У техничкој спецификацији под редним бројем 9 на страни 5 стоји: 

 USB flash картица следећих техничких спецификација: Тираж 200 Боја:бела  

Капацитет:16GB 2.0 Оквирне димензије 5х8,3х0,са full color штампом на једној страни 

Брендирање. Молимо вас да исправите грешку у навођењу димензије“. 

 

Одговор: Дана 5. новембра 2018. године Koмисија за јавну набавку је извршила 

измену конкурсне документације коју је објавила на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници. 

 

Питање: „У техничкој спецификацији под редним бројем 21 на страни 6 стоји: 

ИД Картица следећих техничких спецификација: 

Тираж:400 

Молимо вас да наведете техничку спецификацију картице, јер у противном нисмо у 

могућности да поднесемо адекватну понуду за наведени артикал“. 

 

Одговор: Дана 5. новембра 2018. године Koмисија за јавну набавку је извршила 

измену конкурсне документације коју је објавила на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници. 

 

 Овај одговор представљају саставни део Конкурсне документације. 

 Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ/12-2018 


