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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – стручна 

литература за 2017 годину – годишња претплата за 2017. годину 

 ЈНППБОПЗПП 1/2017 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  добара – стручна литература 

за 2017 годину – годишња претплата за 2017. годину -  Партија 4. 

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 21.04.2017. 

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

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара  – стручна литература за 

2017 годину – годишња претплата за 2017. годину (ЈНППБОПЗПП 1/2017), у 

оквиру кога је поставило следеће питање: 

Поштовани, слободни смо Вас питати како нам је упућен позив за Понуду 

за Партију 4 за ЈН ППБОПЗПП 1/2017, а која се односи НА ГОДИШЊУ ПРЕТПЛАТУ 

ЗА 2017. годину да ли можемо сматрати да се Понуда формира и важи за период 

01.01.2017. до 31.12.2017. с обзиром да Вам је електронска правна базе доступна 

од 01. јануара 2017. (претходна претплата је била на 7 месеци и престала да 

важи 31.12.2016.) док се у документацији говори о плаћању које ће се извршити 

на основу предрачуна за добра која ће бити испоручена, односно на страни 4. 

тачка 2)4) наводи се да ће Прописи.Нет бити испоручени у року од 15 дана од 

дана закључења уговора ... тако да испада ће се испорука извршити тек након 

потписивања уговора, а на основу предрачуна, а то неће бити пре средине маја 

месеца па су нам ови временски оквири контрадикторни. Молимо Вас да нам 

дефинишете период за који се врши формирање цена у Понуди односно да ли је 

то 01.01.-31.12.2017 или од тренутка уговорање за наредних 12 месеци (одосно 

до маја или јуна 2018.). 

 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: 

У конкурсној документацији у делу 2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ., тачка 2.1. врста, техничке карактеристике (спецификације) и у 

делу 6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  у Обрасцу 6.1. Табеларни 

део понуде, наведена су добра која су предмет набавке: „ПАКЕТ ПРОПИСА У 

ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ИНГ ПРО – ПРОПИСИ НЕТ продужење лиценце за 2017. 

годину“ па се самим тим сматра да продужење лиценци обухвата период од 

01.01.2017. - 31.12.2017. године.  

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 


