
 

 
 
Наручилац: Градска управа Бор 
Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3 
ПИБ: 100568330 
Матични број: 07208529 
у Бору, 11.10.2019. године 
 
       ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача 

у вези јавне набавке редни број - ЈН ГУ 2-Д/2019 – Канцеларијски материјал, у складу са чланом 63. став 
2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
  

1) Потенцијални понуђач је дана 09.10.2019. године у 1348 поставио следеће питање: 
Poštovani, 
vašom dopunom za JN GU 2-D/2019 dali ste skenirani izgled S7 koverte. 
Ovu prikazanu kovertu štampala je Hibridna pošta Srbije i ona se više ne radi sa ovakvim 
rasporedom a na osnovu ODLUKE VISOKOG SAVETA SUDSTVA! Izgled koverte S7 je promenjen, 
kako bi je koristili i izvršitelji,a na osnovu Odluke saveta sudstva.Koverat S7 ,sa tri odlepljiva dela 
(povratnica, izveštaj o prispeću,obaveštenje) radi Beoteleprom ali su drugacijim rasporedom 
odlepljivih delova u odnosu na prvobitnu kovertu koju je radila Hibridna pošta i koju ste vi dali u 
tenderskoj dokumentaciji. 
S obzirom da se radi o tiražu od 40000 komada, jako je bitno da se  da precizno traženi izgled 
koverte. 
O ovome se možete informisati kod Saveta sudstva ili Hibridne pošte, koja podržava odluke Saveta 
sudsta za izgled koverata za slanje sudskih pismena. 
Mogu se koristiti i koverte Beoteleproma, što podrazumeva promenu aplikacije za štampu jer je 
raspored vidljivih delova na poleđini koverte drugaciji. Koverta koju sada radi Hibridna pošta na 
poleđini ima vidljivo samo dva odlepljiva dela, povratnica i obaveštenje. 
Molim dajte odgovor koju kovertu potencijalni ponuđaci treba da nude. 

 

2) Потенцијални понуђач је дана 10.10.2019. године у 1218 поставио следеће питање: 

Molim da dopunite Tehničku specifikaciju i Obrazac ponude za redni broj 81-Priznanica A-6. 
Data jedinica mere blok ali nije data količina.Dopunite dokumentaciju sa traženom količinom. 

 
          На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-774/2019-III-01, од  
27.09.2019.год, дала је дана 11.10.2019. године следеће одговоре: 

 
1) Конкурсна документација је измењена и допуњена изгледом коверте у прилогу бр. 3 . Одељак XI. 

2) Конкурсна документација је измењена и Priznanica A-6 се не тражи. 
 
 

У складу са тим биће измењена предметна Конкурсна докумантација, односно биће објављен 
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ и биће продужен рок за подношење понуда и 
објављено Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са ЗЈН-ом.  

 
        

*** Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђаћа саставни су део 

конкурсне документације за ЈН ГУ 2-Д/2019 – Канцеларијски материјал. 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ГУ 2-Д/2019 


