
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне едокументације за јавну набавку ЈН бр. 38/2015 – Набавка рекламног 

материјала за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Питање бр. 1: 

Да ли се календари – зидни и стони раде наменски, што значи да Ви дајете припрему у 

одговарајућој форми са Вашим мотивима, или се ради само штампа на већ постојећим 

календарима припремљеним за масовну продају за следећу годину? 

 

Одговор 1. 

Календари – зидни и стони раде се наменски што значи да ми дајемо припрему у 

одговарајућој форми са нашим мотивима. 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 38/2015. 

Дана 12.11.2015. године 

 

 

 



 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 

набавку мале вредности бр. 34/2015 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности  р. 

38/2015 – Набавка рекламног материјала за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 

образоване за спровођење поступака јавне набавке у отвореном поступку, Наручилац чини 

следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности број 38/2015 – Набавка рекламног материјала за потребе 
Специјалне болнице за рехабилитацију  

 

1) у делу који се односи на додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. и 76 . закона, на позицији 1.2. додатних услова, тачка 2, да понуђач 

располаже под неопходним техничким капацитетом, само за Партију 1 мења се 

и додаје: 

 

брише се додатни услов у оквиру позиције 1.2. додатних услова, тачка 2 да понуђач 

рима потребно постројење (офсет машину) за израду поменутих производа, која се 

налази у власништву понуђача. 

 

 
ЗЗ 
Ззз 

У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  17.11.2015. године 
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