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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара - ИД 

картице и терминал за очитавање ИД картица, обликовану у више 

посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 2 и то: 

Партија 1 – ИД картице 

Партија 2 – терминал за очитавање ИД картица за евиденцију 

радног времена 

 ЈНМВ 52/2017 

 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe мале вредности добара - ИД 

картице и терминал за очитавање ИД картица, обликовану у више посебних, 

истоврсних целина (партија) од 1 до 2 

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 27.11.2017. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – ИД картице и терминал за 

очитавање ИД картица, обликовану у више посебних, истоврсних целина 

(партија) од 1 до 2, (ЈНМВ 52/2017) у оквиру кога је поставило следећа питања: 

 

„У вези са припремом понуде за јавну набавку ИД картице и терминал за 

очитавање ИД картица, ЈН бр. 52/2017, за Управа за заједничке послове 

покрајинских органа, молимо вас за појашњења и одговоре на питања: 

1. На првој страни наводите да је јавна набавка обликована у две партије, 

Партија 1 - ИД картице и Партија 2 - терминал за очитавање ИД картица за 

евиденцију радног времена. Комплетна документација односи се на партију 2. 

Молимо за појашњење да ли је предмет јавне набавке и партија 1? И уколико 

јесте молимо вас да објавите све потребне обрасце предвиђене конкурсном 

документацијом и за ову партију. 

2. Како за партију 1 није исказан број ИД картица молимо вас да нам 

доставите који је број картица неопходан да се изради? 

3. Да ли су RFID картице персонализоване?“ 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или 

појашњења: 

  

1. Јавна набавка обликована је у две партије, Партију 1 - ИД картице и 

Партију 2 - терминал за очитавање ИД картица за евиденцију радног времена  и 

за њу су припремљене две посебне конкурсне документације. Конкурсна 

документација за Партију 1 – ИД картице објављена је на Порталу Управе за јавне 

набавке 24.11.2017. године у 15:50 са ознаком 404-306/2017-П1, а конкурсна 

документација за Партију 2 - терминал за очитавање ИД картица за евиденцију 

радног времена 24.11.2017. године у 15:52 са ознаком 404-306/2017-П2. 

Истовремено су објављене и на интернет страници Наручиоца. 

Одговори на друго и треће питање садржани су објављеној конкурсној 

документацији за Партију 1 – ИД картице. 



  

 

 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

   

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1. Милена Јаснић, члан 

2. Маја Стојичић, члан 

3. Зоран Шпановић, члан 

 


