
Привредно  друштво   д .о .о .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет : Додатна појашњења  
 
 
 
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 
124/2012), комисија за јавну набавку број 06/2015 доставља одговоре на питања. 
 
 
 
ПИТАЊЕ БР. 1.:  
 Да ли под испоруком пошиљака подразумевате пријем, пренос и уручење? 
ОДГОВОР БР. 1.: 

Под испоруком пошиљака се подразумева пријем, пренос и уручење пошиљака. 
 
 

ПИТАЊЕ БР. 2.:  
 Која је назначена вредност на пакетским пошиљкама будући да она утиче на цену, 
односно формирање понуде? 
ОДГОВОР БР.2 .: 

Назначена вредност на пакетским пошиљкама је 2000,00 динара. 
 
 

ПИТАЊЕ БР. 3.:  
 Да ли се за ставку под редним бројем 3. Испорука листа „Просветни преглед“ из II Опис 
предмета набавке, цена треба дати за територију Републике Србије, јер су у спецификацији 
адреса у Прилогу 6. конкурсне документације дати тиражи и за Бања Луку и иностранство? 
ОДГОВОР БР.3 .: 

За ставку под редним бројем 3. из главе II конкурсне документације, потребно је дати 
цену која се односи на испоруку једног броја листа у тиражу од 5760 примерака, који 
подразумева испоруку  на територији Републике Србије, Бања Луке и иностранства, 
помножену са оквирних 34 броја листа на годишњем нивоу.  Односно, понуда се не даје 
за испоруку једног примерка, већ за испоруку целог тиража листа, па је у складу са тиме 
саставни део конкурсне документације и Прилог број 6., на основу кога би понуђачи 
могли израдити калкулацију цене за ставку под редним бројем 3, главе II конкурсне 
документације. 
 
 

ПИТАЊЕ БР. 4.:  
 Да ли имате посебних захтева у погледу посебних услуга и квалитета и ако имате, у 
чему се састоји захтев? 
ОДГОВОР БР.4 .: 

Поред наведених захтева у конкурсној докуметацији, Наручилац нема посебних захтева. 
 
 
 
 

Београд, Дечанска  6, п. фах 52 
Телефон/факс: 3235-378, 3239-096, 3341-084 
Tекући рачун: 205-5073-98  
Матични број 07012292; ПИБ 100058753; ПДВ 130887273 
E-пошта: kontakt@prosvetni-pregled.rs 



 
 
 

ПИТАЊЕ БР. 5.:  
 Да ли се ваш захтев за „преузимање предмета на адреси Наручиоца у Београду“ за 
ставке под редним бројем 1. и 2. из поглавља II Опис предмета набавке, односи на курирски 
сервис? 
ОДГОВОР БР.5 .: 

Захтев из главе II конкурсне документације који се односи на „преузимање предмета на 
адреси Наручиоца у Београду“, подразумева да је понуђач у обавези да преузме 
пошиљку на адреси Наручиоца,  изврши испоруку на адресу примаоца пошиљке , у року 
не дужем од : 
- два радна дана на ужем доставном подручју јединице поштанске мреже; 
- три радна дана на ширем доставном подручју јединице поштанске мреже; 
- пет радних дана на најширем доставном подручју јединице поштанске мреже. 

 
 

ПИТАЊЕ БР. 6.:  
 Из ког разлога вам је потребна пакетска адресница са минималним бројем од 4 
примерка, имајући у виду да добијате потврђење путем списка примљених пошиљака? 
ОДГОВОР БР.6 .: 

Наведени захтев произилази из саме организације службе експедиције код Наручиоца, 
са обзиром на то да минимални број од  4(четири) адреснице у знатној мери скраћује 
процес евидентирања пошиљки унутар Наручиоца, као и број ангажоване радне снаге. 
 
 

 
ПИТАЊЕ БР. 7.:  
 Да ли се рок извршења од 1(једног) радног дана односи на пошиљке за које захтевате 
преузимање на адреси или за све пошиљке, с обзиром да су у складу са чланом 31. Закона о 
поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05,30/10 и 62/14), дефинисани рокови 
уручења поштанских пошиљака из домена универзалне поштанске услуге и то : 

- два радна дана за уже доставно подручје  
- три радна дана за шире доставно подручје ; 
- пет радних дана за најшире доставно подручје. 

ОДГОВОР БР.7 .: 
Рок извршења је промењен у оквиру измена конкурсне документације, које се могу 
преузети на интернет адреси Наручиоца или Портала УЈН, односно усклађен је са 
чланом 31. Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05,30/10 и 
62/14),  и подразумева :  
- два радна дана за уже доставно подручје  
- три радна дана за шире доставно подручје ; 
- пет радних дана за најшире доставно подручје. 
Наведени рокови се односе за све пошиљке дефинисане конкурсном документацијом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Београд, 20.11.2015. године                                                                Просветни преглед д.о.о. 
 


