
                                       
                             Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                               Број: 1570-17/16 
                        Датум:20.05. 2014. године 
                                    Б е о г р а д 
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
за јавну набавку мале вредности добара  

- Папирна галантерија за потребе Министарства спољних послова - 
редни број ЈНМВ6/2014 

 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
19. маја 2014. године  у 16:34 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Како је могуће поредити ролну димензије 250м и димензије 360м, а критеријум 
је најнижа понуђена цена? 
 

1. Одговор Комисије: 
У питању је техничка грешка. Наручилац ће у том смислу, извршити измену 
конкурсне документације и исту објавити на порталу јавних набавки као и на 
својој интернет страници. 
Због измене конкурсне документације, у складу са чланом 63. став 5. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), наручилац ће 
продужити рок за подношење понуда и обавештење о истом објавити на 
порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.  
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Димензија убруса која је мања од 25 цм дужина испада тј просипа се из ТОРК 
касете коју Ви поседујете па не разумем промену димензије убруса који није 
адекватан држачу убруса који поседујете. 
 

2. Одговор Комисије: 
Наручилац је измену техничке спецификације извршио на основу провере 
постојећих касета за убрусе које поседује и установио да је ширина не 
пресавијеног убруса од 23,5 до 25 цм одговарајућа.  
 

Комисија за јавну набавку 
 Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан  

Весна Маринковић, службеник за јавне набавке, дипл. ецц, заменик члана  
Теа Ђурић, дипл.филолог, члана 



Петар Басара, економиста, заменик члана 
Немања Степић, члан 

Бранислав Грбић, заменик члана 
 
 

доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 


