
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица 

Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке добара: 

Рекламне мајице, по партијама, редни број набавке 21/15, даје следеће 

одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: Захтев за појашњењем конкурсне документације за ЈН 

21/15 – Мајице са штампаним логом и поло мајице са везом. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

За партију 1 сте навели да је штампа дигитална, да је величина знака за штампу 

210x149 mm. Шта би се штампало? Лого Института? 

 

ОДГОВОР 1: 

Пример штампе је дат на фотографији која се налази у Прилогу 1 – Мајице са 

штампаним логом, који је саставни део Конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 Да ли можете да нам кажете за партију 2 – Поло мајице са везом, димензије веза 

(на колико би се позиција радио вез)? Да ли би ишао вез-лого Института? 

  

ОДГОВОР 2: 

Позиција и изглед веза су као на приказаној фотографији која се налази у 

Прилогу 2 - Поло мајице са везом , на једном месту, а димензије веза су: 23 mm x 

30 mm 

 

ПИТАЊЕ 3: 

С‘ обзиром да тражите да се уз понуду доставе узорци добара, да ли можемо 

доставити бланко узорке, само узорке мајци без штампе и без веза, с’ обзиром 

да немамо ни припрему нити знамо шта би се штампало?  

 

ОДГОВОР 3: 

Одговарајуће је доставити узорке без штампе и веза. 

 

ПИТАЊЕ 4: 

Да ли можете да нам кажете да ли је испорука одједном или сукцесивна, у 

складу са потребама Наручиоца? И да ли у случају сукцесивне испоруке можете 

да нам кажете макар оквирно колико често би се поручивало – на месечном, 

кварталном нивоу? 

 

ОДГОВОР 4: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену конкурсне документације,    

 која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 
   

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
 
Објашњење број: 1 

  Датум: 16.07.2015. г. 

Комисија за јавну набавку 


