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Одговор на питања понуђача 

 
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање понуђача за ЈНМВ 06/17: 

 

 Питањa: 

 
Poštovani,  
 
Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja 
 
Stavke 11-21 - Vas molim da definišete povez, obzirom da je naveden obim od 12 strana? 
Odnosno da li se tu misli na 12 prevoja? 
 
Stavke 26-30 - Vas molim da definišete povez, obzirom da je naveden obim od 12 strana? 
Odnosno da li se tu misli na 12 prevoja? 
 
Stavka 47 i 48 - Blueback i Citylight - u opisu je navedeno da se u cenu uračuna i montaža na 
postojeće panoe u gradu. Molimo Naručioca da precizira koji je to broj panoa, kao i da li isti 
iziskuju montiranje na velikim visinama, odnosno visinske radove, obzirom da u tom slučaju, to 
moraju raditi stručna lica 
 
Takođe Vas molim da precizirate navedene količine, da li se rade iz jedne porudžbine ili nekom 
drugom dinamikom. Ukoliko je u pitanju iz više pojedinačnih porudžbina, molim Vas da 
definišete minimalnu pojedinačnu porudžbinu u okviru svake od stavki.  
Posebno za stavke 45-51 koje se iskazuju u m2.  

 

Одговори на постављена питања: 

 

Поштовани, 

 

Ставке 11-21 

 

У опису пише фалцовано (што значи да нема повеза) – савијено на 12 страна, тј. 3 превоја. 

 

Ставке 26-27 

У опису пише фалцовано (што значи да нема повеза) – савијенe на 12 страна тј. 6 превоја 
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Ставке 28-30 

Назначен је повез, лајмовање у блокове (50 листова, подлога триплекс) 

Ставка 45 – Фолија PVC, мин 2 m2 појединачне монтаже, поруџбине у складу са 

потребама 

Ставка 46- Фолија PVC removable, мин 4m2 појединачне монтаже, поруџбине у складу са 

потребама 

Ставка 47 - Blue back фолија, максимална висина 1,5 m – мин 2 m2 појединачне монтаже 

Ставка 48 - City light папир, максимална висина 1,5 m, мин 2 m2 појединачне монтаже, 

поруџбине у складу са потребама 

Ставка 49 – Цирада, мин 2 m2 појединачне монтаже, поруџбине у складу са потребама 

Ставка 50 – Mash, мин 10 m2 појединачне монтаже 

Ставка 51 – PVC налепнице касиране на forex, мин 4 m2 појединачне монтаже 

Наручилац ће у складу са претходним извршити измену конкурсне документације и 

продужити рок за подношење понуда. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

 


