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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
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Ред. бр. ЈН МВ 1.2.112017 
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова (''Службени гласник РС'' бр. 86/2015), а у вези са Одлуком 

о покретању поступка број 463-01/17-3 од 03.11.2017. године (редни број ЈНМВ 

1.2.11/2017) 

-Комисија за јавну набавку образована Решењем в. д. директора Завода за 

заштиту споменика културе Сремска Митровица број 463-01/17-4 од  

03.11.2017. године 

 

Припремила је 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БРОЈ 1 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга- Штампање водича, улазница и флајера за 

Царску палату 

ред. број ЈНМВ 1.2.11/2017 

 

број: 463-01/17-7 од 08.11.2017. године 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање за јавну набавку услуга- Штампање 

водича, улазница и флајера за Царску палату ред. број ЈНМВ 1.2.11/2017 

 

Заинтересовани понуђач поставио је питање број 1 

 

питање број 1 

 

Дана 07.11.2017. године примили смо E-mailom допис којим 

заинтересовано лице тражи додатне информације у вези са појашњењем 

тендерске документације .  

Питање гласи:  

„Nameravamo da učestvujemo sa ponudom na raspisanoj JN MV 1.2.11/2017 USLUGA ŠTAMPANJA , 

imam pitanje  u vezi popunjavanja strukturnih troškova štampanja, naime, da li je ne ophodno da 
upišemo troškove materijala, štampe, i isporuke na obrascu  strukturne cene, jer to spada u psolovnu 
tajnu. 
Naravno, upisaćemo jediničnu cenu bez i sa Pdv-om. 
Pošto je PDV 10% , podrazumeva se da vi obezbeđujete CIP-Katalogizacija, ne vidim da je to 
napomenuto u tend.dokumentaciji.“ 

. 

 

Одговори: на питање број 1: 

У складу са чл.61 став4. Тачка7) ЗЈН конкурсна документација садржи и 

образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни. Следствено 

томе понуђач је дужан да попуни образац дат у конкурсној документацији на 

страни 24 . VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ.  

Наручилац је такође у обавези да сходно члану 14 ЗЈН „чува као 

поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди“. 

Све податке које у понуди и у вези са понудом понуђач означи као 

поверљиве, комисија ће применом  чл.14 ЗЈН чувати као пословну тајну. 

 

Одговори: на питање број 2: 
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За предметну јавну набавку ПДВ износи 20%, грешком је у 

конкурсној документацији на страни  20 и 24 упсано 10%. 

У том смислу Комисија ће извршити измену конкурсне 

документације.  

 

Одогвор на питање у вези конкурсне документације, сходно члану 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама објављује се на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца: www.zavodsm.rs. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

Доставити: 

-Порталу јавних набавки; 

- интернет страници наручиоца; 

-архиви. 

http://www.zavodsm.rs/

