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Брпј: 020-30-18/12 

Датум: 14.02.2018. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 2 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дпбара –  

Рекламни материјал са услугпм штампе,  

редни брпј набавке: ЈНМВ 18/18 

 

Наручилац је дана 13.02.2018. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, примип 
Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјашоеоима Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку 
дпбара – Рекламни материјал са услугпм штампе, редни брпј набавке: ЈНМВ 18/18, у пквиру кпјих 
су тражена следећа ппјашоеоа: 
 
ПИTAОE 1: Увидпм у предметну кпнкурснуу дпкументацију утврдили смп да сте на страни 6, 
кпнкурсне дпкументације навели у пквиру спецификације кап ставку 13 израду брпшуре. Кплика је 
димензија брпшуре, кпликп има укупнп страна, јер 6 страна (3 листа) не мпгу да се кламју? Такпђе, 
акп се кламују, где треба да се бигује? 
 
OДГOВOР 1: Димензије фпрмата брпшуре су дате у спецификацији,  420x140mm. Брпшуре имају 
два бига и нема спајаоа, у питаоу је изглед брпшуре пд 6 страна кпји се дпбије накпн савијаоа 
једнпг листа на два места. 
 
ПИTAОE 2: Увидпм у предметну кпнкурсну дпкументаццију утврдили смп да сте на страни 8, 
кпнкурсне дпкументације навели у пквиру спецификације кап ставку 24 израду флајера, летака и 
лифлета. Кпликп има страна, треба да има паран брпј, а не 3? И какп је тај флајер/лифлет/летак 
ппвезан? Шта значи 2 савијаоа у ц и 2 савијаоа у з? пише да је флајер димензије А5, да ли је тп и 
димензија лифлета, пднпснп летака ппштп сте их ставили у исту групу? 
 
OДГOВOР 2: У питаоу је један предмет фпрмата А5 (другачији називи су присутни на тржишту 
флајер/летак/лифлет) са једним идејним решеоем, кпје накпн штп буде устанпвљенп, Наручилац 
ће пдлучити какп да се тражени предмет савија, при чему је у табели спецификације наведенп 
ппципнп савијаое, један или два бига, пднпснп превпја. Савијаое у C и савијаое у Z, представљају 
начине савијаоа накпн штампаоа. 
 

Овп ппјашоеое се схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
Чланпви кпмисије за јавну набавку: 

 

Име и презиме Пптпис 

Јелена Вукас, члан кпмисије  

Јелена Лукић Лакатпш, члан кпмисије  

Ваоа Катић, члан кпмисије  

 


