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Додатне информацијe/појашњења број 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – Услуге рекламе и промоције путем 

електронских медија, шифра: ЈНМВ 04/18 

 

Наручилац је дана 03.05.2018. године од заинтересованих лица, путем е-маила, примио 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку 

услуга – Услуге рекламе и промоције путем електронских медија, шифра: ЈНМВ 04/18, код 

Наручиоца заведен под бројем: ЈНМВ 04/18-640, у оквиру којег је тражено следеће појашњење:  

 

Питање 1: У документацији за јавну набавку нисмо могли да нађемо период у ком би се 

водиле друштвене мреже и кампање, па ако би могли само то да нам прецизирате? 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 03.05.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи: 

 

Одговор 1: Конкурсном документацијом за предметну набавку у делу 8.2. Захтев у погледу 

начина и рока извршења услуге предвиђено је да ће се предметне услуге врштити сукцесивно, у 

складу са позивом - налогом Наручиоца. Промотивни садржаји који буду предмет објављивања, a 

које Наручилац, припремљене за то, уз налог за објаву, достави Понуђачу, Понуђач је у обавези да 

у року од најкасније 48 сати достави на објављивање друштвеним мрежама и интернет порталима 

наведеним у налогу Наручиоца како би исти били објављени на време односно у периоду који је 

одредио Наручилац. Понуђач је у обавези да контролише да ли су промо материјали које је по 

налозима Наручиоца доставио на објављивање, објављени на начин и на време у складу са 

налозима Наручиоца, те да ли су приликом објављивања поштовани одговарајући технички 

стандарди с тим у вези. Изабрани Понуђач је дужан да Предметне услуге врши квалитетно, у 

складу са правилима струке као и захтевима из Конкурсне документације и уговора о јавној 

набавци. Уговор за предметну набавку се закључује на период од годину дана, односно до утрошка 

средстава уговора, у зависности шта пре наступи. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

Kомисијa за јавну набавку 
 

 


