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Додатне информацијe/појашњења број 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – Услуге штампања,  

шифра: ЈНМВ 05/18 

 

 

Наручилац је дана 29.05.2018. године од заинтересованих лица, путем е-маила, примио 

Захтеве за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку 

услуга – Услуге штампања, шифра: ЈНМВ 05/18, код Наручиоца заведен под бројем: ЈНМВ 05/18-

652 и ЈНМВ 05/18-653, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:  

 

Питање 1: Да ли се под сукцесивном испоруком мисли на испоруку једног тиража из више 

пута, ако је тако из колико пута? 

 

Питање 2: Да ли се под сукцесивном испоруком мисли на испоруку ставка по ставку? 

 

Питање 3: Ставка под редним бројем 81- који је то производ,да ли је банер или застава? 

 

Питање 4: Ставка под редним бројем 82- ПВЦ фолија где се монтира,да ли је подлога чиста 

или треба да се изврши демонтажа? 

 

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

сачинила је дана 30.05.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи: 

 

Одговор 1: Под сукцесивном испоруком се мисли на целе ставке, односно један тираж се 

поручује и испоручује одједном, осим код флајера, табака и фолија где су у спецификацији 

наведене минималне поруџбине. Уколико се у току године укаже потреба за додатним тиражом/ 

количином, Наручилац може да понови поруџбину. Пример: Ставка 63 - Памфлет Фрушка гора – 

српски ћирилица, тираж 3.000 ком Поручује се тираж од 3.000 ком и испоручује цео тираж на 

неведене адресе у спецификацији. Уколико се укаже потреба за новим тиражом у току трајања 

уговора, Наручилац може да поручи нових 3.000 ком. 

 

 

Одговор 2: Наручилац може да поручи једну или више ставки у складу са својим 

потребама. Испорука може да обухвати једну или више ставки, у зависности од поруџбине. 

 

 

Одговор 3: Ставка под редним бројем 81 - Под овом ставком тражена је штампа на мешу, 

где су наведене све потребне информације. Наручилац је планирао да ову ставку искористи за 

штампу банера. 

 

 



Одговор 4: Ставка под редним бројем 82 - ПВЦ фолије се монтирају на површине у складу 

са потребама Наручиоца. Површине су чисте и није потребна претходна демонтажа. 

 

 

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

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

Чланови комисије за јавну набавку 


