
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: 
 
Поштовани, 
Молим Вас за појашњење конкурсне документације на три теме: 
 
 
 
ПИТАЊЕ 1: 
Рок испоруке и начин испоруке 
 
У конкурсној документацији је наведено да је рок испоруке „највише 5 дана од 
момента пријема писаног требовања Наручиоца“. 
Питања у вези са овим су: 
1.1. Можете ли навести потенцијално најранији датум за слање требовања? 
1.2. Да ли Понуђач у Понуди може да наведе датум пре кога није у могућности да 

испоручи тражену робу у целини, већ само делове, а да то не буде фактор 
дисквалификације? 

1.3. Да ли је у путању 5 календарских или 5 радних дана? 
- Молим Вас да имате на уму да је вез на 2500 комада мајици процес који 

захтева добру организацију, да би краћи рокови могли бити испоштовани. 
Потом долазе паковање и транспорт. 

1.4. Да ли очекују сукцесивна требовања и који је њихов максимални број који 
очекујете? Ово питање нам је важно због израчунавања трошкова транспорта, 
али и рокова. 

 
 
ОДГОВОР 1: 
Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену конкурсне документације,    

 која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 
 
 
 
 
ПИТАЊЕ 2: 
Припрема за штампу/вез 
 
2.1. Да ли можемо да добијемо векторске фајлове са припремама за штампу 
према приказу из конкурсне документације, како бисмо израдили узорке? Без овога, 
нисмо у моугћности да гарантујемо прецизне нијансе боја, нити дизајн. 
2.2. Молимо Вас да прецизирате величину веза који треба да урађен на поло 
мајицама. 
 
 
ОДГОВОР 2: 
Припрема за штампу/вез се налази у прилогу овог Објашњења Конкурсне 
документације. 
 
 
 
 
ПИТАЊЕ 3: 
Захтев за заштиту права понуђача 
 
3.1.  Молим Вас да прецизирате да ли је подношење овог Захтева обавезни део 
конкурсне документације, или је у питању само опција. 
 
 
 
ОДГОВОР 3: 
У складу са чланом 8. став 1. тачка 21. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова («Службени гласник Републике Србије», бр. 29/2013 и 104/2013) 



упутство понуђачима како да сачине понуду садржи и обавештење о роковима и 
начину подношења захтева за заштиту права са упутством о уплати таксе. 
 
 
 

Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Објашњење број: 2 

  Датум: 20.07.2015.г. 

Комисија за јавну набавку 
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