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Предмет: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ 

1.1.1Д-2018 (1.1.1. у Плану  набавки за 2018. годину- измена 3) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 

број ЈНМВ 1.1.1Д-2018 (1.1.1. у Плану  набавки за 2018. годину- измена 3) – добра: 

заштитне архивске кутије за смештај архивске грађе као културног добра ОРН 

30191100 –  опрема за архивирање - доставило је наручиоцу писани захтев путем 

e/mail-а дана 21.11.2018. године у 13.00 часова, којим тражи појашњење односно 

одговор на постављено питање везано за предметну набавку.   

Заинтересовано лице може у складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама, у 

писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем конкурсне документације, при чему може да укаже наручиоцу на 

евентуално уочене недостатке или неправилности у конкурсној документацији, у року 

утврђеном поменутим чланом Закона.  

  С обзиром да је питање заинтересованог лица постављено у року и на начин 

предвиђен Конкурсном документацијом у предметној набавци, рок за поступање 

наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 22.11.2018. године, у складу са којим роком 

наручилац  даје појашњење/одговор на постављено питање. 

   

Наведеним e/mail-ом тражи се појашњење/одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ:  

 

1.„Да ли архивске кутије треба да буду каширане (облепљене) штампаним 

омотом или је у питању тзв. „еко“ архив кутија у боји пуне сиве лепенке, без 

каширања?“   

  

ОДГОВОР: 

 

1. У складу са чланом 71. став. 2. и чл. 72. Закона о јавним набавкама (Сл. 

гласник РС, бр.124/12, 14/15, 68/15) наручилац у Конкурсној документацији одређује 

техничке спецификације којима су предвиђене описане карактеристике добара, услуга 

или радова који су предмет набавке. Техничке спецификације добра, у конкретном 

случају, морају бити такве да омогућавају да се добра која се набављају, опишу на 

начин који је објективан и који одговара  потребама наручиоца. 



У складу са тиме,  наручилац је у конкретној јавној набавци мале вредности   

добра – заштитних архивских кутија за смештај архивске грађе као културног добра, 

утврдио Техничку спецификацију (опис) предметних добара.  

На постављено питање број 1. потенцијалног понуђача, наручилац даје одговор 

којим појашњава да архивске кутије које су предмет ове јавне набавке мале вредности 

не треба да буду каширане (облепљене) штампаним омотом, већ се ради о архивским 

кутијама у боји пуне сиве лепенке, без каширања, а како је и наведено у Техничкој 

спецификацији /опису предмета набавке у Конкурсној документацији (образац бр. 17.) 

 

ПИТАЊЕ: 

 

2. „На тржишту сировина се не нуди лепенка од 1,8 мм, већ пуна сива лепенка од 

1,5 мм или 2 мм, те вас молимо за одговор коју лепенку захтевате?“   

 

ОДГОВОР: 

 

 Потенцијални понуђач  је у постављеном питању правилно указао наручиоцу на 

проблеме на тржишту сировина, а које могу утицати на квалитет реализације набавке 

предметних добара. Сходно томе, а у циљу обезбеђивања оптималног квалитета добра, 

у оквирима процењене вредности предметне набавке, наручилац даје одговор којим 

појашњава Техничку спецификацију (опис добра),  тако што исту прецизира у делу који 

се односи на квалитет лепенке захтевом да се предметна добра – архивске кутије  

израде од лепенке дебљине од 1,8 - 2,00 мм. 

 

ПИТАЊЕ: 

 

3.  „Да ли се достављају узорци са понудом?“    

 

ОДГОВОР: 

 

    Члан  63. Закона о јавним набавкама је предвидео начин припреме и садржину 

Конкурсне документације. Према ставу 8. члана 63. Закона, предвиђено је да иста  може 

да садржи и друге елементе који су, с обзиром на предмет јавне набавке и врсту 

поступка, неопходни за припрему понуде. 

У конкретном случају, наручилац у Конкурсној документацији није предвидео 

да се уз понуду доставе и узорци добара која су предмет набавке, што значи да 

потенцијални понуђачи немају обавезу да достављају узорке архивских кутија за 

смештај архивске грађе као културног добра, заједно са понудом. Изузетно, 

потенцијални понуђач, уколико жели, може са понудом доставити и узорак предмета 

набавке, што опет значи да му ни ово право није ускраћено тиме што обавеза 

достављања узорака није предвиђена у Кокурсној документацији предметне јавне 

набавке мале вредности. 

 

Ово појашњење, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

www.arhivpozarevac.org.rs. 

 

                        

                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   

 

http://www.arhivpozarevac.org.rs/
http://www.pozarevac.rs/


 


