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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом 

понуде у поступку јавне набавке: Канцеларијски материјал (папирна конфекција – папир и 
коверте, обрасци и канцеларијска галантерија) за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-
101/16-24 

 
Дана 28.06.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у 

поступку јавне набавке: Канцеларијски материјал (папирна конфекција – папир и коверте, обрасци и 
канцеларијска галантерија) за потребе РФЗО, редни број набавке: 404-1-101/16-24, сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питањe бр. 1: 
Уколико понуђач доставља понуду за више партија, да ли је потребно доставити менице за 

озбиљност понуде за сваку партију посебно? 
 
 Одговор бр 1: 
 Конкурсном документацијом, тачка 5. Упутства понуђачима како да сачине понуду, Наручилац 
је предвидео да Понуђач као саставни део понуде доставља меницу на износ од 2% од вредности 
понуде (без ПДВ-а) за набавку у целини (уколико понуђач подноси понуду за све Партије), односно на 
износ од 2% од вредности понуде за појединачну Партију (уколико понуђач подноси понуду за 
поједине Партије). 
 Сходно наведеном, уколико Понуђач подноси понуду само за поједине партије а не за набавку 
у целини односно за све партије, доставља више меница зависно од тога за колико партија подноси 
понуду. Меница се издаје на износ од 2% (без ПДВ-а) од вредности понуде за појединачну партију. 
 Једна меница се доставља само у случају да понуђач подноси понуду за набавку у целини, 
односно, за све партије. 
 
 Питањe бр. 2: 

Партија 4-Канцеларијска галантерија: 
Р. бр. 45 Књига за курира тврд повез, мин. 80 листа? 
Р. бр. 46 Картон за доставу листова и часописа? 

  
 Одговор бр 2: 
 а) Наручилац мења Конкурсну документацију на страни 8/46, Техничка спецификација за 
Партију 4 – Канцеларијска галантерија, тако што се мења назив добра под Р. бр. 45 и сада гласи: 
„Експедициона књига, А4, тврд повез, мин. 80 листа“. 

 У складу са наведеном изменом Техничке спецификације, Наручилац ће изменити Прилог 1. – 
Образац 4.1. –Понуда за јавну набавку Канцеларијског материјала (Папирна конфекција - папир и 
коверте, обрасци и канцеларијска галантерија) за потребе организационих јединица РФЗО са 
структуром цене као и Прилог 2 - Дистрибутивна листа – ЈН Канцеларијски материјал - папирна 
конфекција (папир и коверте, обрасци и канцеларијска галантерија).  
 
 б) Р. бр. 46 – Картон за доставу листова и часописа - Изглед и садржина картона за доставу 
листова и часописа, ближе је дефинисан у Упутству о канцеларијском пословању органа државне 
управе („Службени гласник РС“, бр. 10/93 и 14/93-испр.)  
 
 Наручилац ће, у складу са наведеном изменом конкурсне документације, објавити 
пречишћен текст конкурсне документације на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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