
 
број: 01-5204/4-2 

датум: 25.10.2018. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, 

у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем 

тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке добара број ЈН 26/18 под називом ,,Набавка 

рекламног материјала за потребе промоције Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије” 

даје 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ДОБАРА ЈН 26/18 

1. Питање заинтересованог лица: 

Поштовани, везано за ЈН 26/18, замолили бисмо вас за разјашњење Обрасца структуре цене. Од 

четири колоне које се односе на цену, три колоне су цене и вредности без ПДВ-а (то би биле две 

колоне). Замолили бисмо за појашњење колона.  

1. Одговор комисије наручиоца: 

Измена конкурсне документације број 01-5204/4-1 од 23.10.2018. године извршене су неопходне 

корекције обрасца структуре цена. Молим Вас погелдајте предметне измене. 

2. Питање заинтересованог лица: 

Поштовани, везано за ЈН 26/18, замолили бисмо Вас за додатну информацију. Додатни услов број 

1. за учествовање у поступку јавне набавке је да понуђач има одговорајући финансијски 

капацитет, и у оквиру њега да није пословао са губитком у 2017. години. Питање је дали је као 

доказ довољан биланс успеха с обзиром да се из њега види да предузеће није пословало са 

губитком или је неопходан Образац БОН ЈН?  

2. Одговор комисије наручиоца: 

С обзиром да је БОН ЈН извештај који је уподобљен са потребама јавних набавки, неопдхоно је 

доставити БОН ЈН. 

3. Питање заинтересованог лица: 

Поштовани, молим Вас за појашњење конкурсне документације у спотупку јавне набавке број ЈН 

26/18. У спецификацији је дато следеће:  

Ставка 2 – Метална хемијска оловка (Oggi Touch); плава и црвена боја; боја мастила плава, 

димензија 1 x 13,8 цм; димензија штампе 4 x 0,5 цм ласерска гравура (боја кутије и оловака плава). 
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Питање: Да ли се „плава црвена боја“ односи на боју оловке јер се даље наводи „боја кутије и 

оловке олава“? Да ли сте наводима у загради хтели да наведете да се оловка испоручује заједно са 

кутијом? 

Ставка 5 – Пословни сет у поклон кутији. 

Питање: Да ли се штампа сваки елемент (кутија, оловка, привезак, визират)? 

У којим бојама је потребно доставити узорке нотес, кишобран и пешкир? 

Молимо Вас да наведете врсту штампе на сваком артиклу и наколико позиција се штампа јер без 

тих података нисмо у могућности да понудимо адекватне цене. 

3. Одговор комисије наручиоца: 

За ставку 2. предвиђена је само набавка хемијске оловке типа наведеног у техничкој 

спецификацији без кутије. Хемијске оловке се раде у плавој и црвеној боји. 

За пословни сет предвиђена је штампа на оловци, привеску и визитару без штампе на кутији. 

Нотес се доставља у сивој, плавој и црвеној боји (у тим бојама се и ради), кишобран (плава и 

црвена) а за пешкир (плава, црвена и бела боја). 

Када је реч о позицијама по артиклима оне су следеће: 

- Ставка 1 – један позиција; 

- Ставка 2 – једна позиција; 

- Ставка 3 – једна позиција; 

- Ставка 4 – једна позиција; 

- Ставка 4 – једна позиција; 

- Ставка 4 – једна позиција;ж 

- Ставка 5 – једна позиција на сваком од горе наведених елемената; 

- Ставка 6 – једна позиција; 

- Ставка 7 – три позиције (напред са леве и десне стране и на леђима); 

- Ставка 8 – једна позиција; 

- Ставка 9 – једна позиција; 

- Ставка 10 – једна позиција; 

- Ставка 11 – једна позиција. 

За сва даља питања стојимо Вам на располагању 

Комисија наручиоца за јавну набавку добара ЈН 27/18 


