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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.1 
у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга- 

штампaње едукативног пропагандног материјала 
ЈНМВ-У-1/14 

 
 
 

Путем mail-a Наручилац је дана 05. маја 2014. године примио захтев од 
потенцијалног понуђача којим се траже додатне информације/појашњења у вези 
Конкурсне документације за јавну набавку услуга - штампaње едукативног пропагандног 
материјала (шифра и редни број: ЈНМВ-У-1/14), у оквиру којег су постављена следећа 
питања: 

 
 1. питање за ставку 5. Зидни календар: 
 - Да ли спирала иде по краћој или дужој страни? 
 
 2. питање за ставку 9. Агенда: 
 - Колико има истих а колико различитих унутрашњих страна? 
 - Изглед корице – да ли је иберциг од штампаног тањег кундстдрука, који се 
 пластифицира, или је у питању ханпласт, или нешто треће? 
 - Колика је површина блиндрука – лога који се утискује у корице? 
  
 3. питање у вези вакуум паковања: 
 - Да ли се плакат вакуумира или само целофанира? 
 - Колико комада иде у једно вакуум паковање? 
 - Да ли се сваки појединачнио плакат савија у ролну, па се тако вакумира? 
  
 4. питање за ставку 10. Радна свеска: 
 - Да ли су све унутрашње стране различите? 
  
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 
набавку сачинила је додатна појашњења. 
 
 
 Одговори: 
 
 
 1. Спирала за Зидни календар иде по дужој страни; 
 
 2. Све странице у Агенди су исте; 
 - Корица је 350 gr/m2 картон (натрон), на предњој и задњој корици по страни на којој 
 је спирала залепљен је зелени ханпласт 3 cm. 



 - Блиндрук је површине  cca 10 cm2  
 
 3. Плакати се пакују по 100 комада и такви пакети се вакумирају; 
 
 4. У Радној свесци су све стране различите. 
  
  

 
 Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се 
доставља заинтересованом лицу и истовремено се објављује на Порталу јавних набавки 
и интернет страници Наручиоца www.environovisad.org.rs. 
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