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Додатне информацијe/појашњења број 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – услуге рекламе и промоције путем 

билборда и сити лајтова, шифра: ЈНОП 09/18 

 

Наручилац је дана 07.09.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку 

услуга – услуге рекламе и промоције путем билборда и сити лајтова, шифра: ЈНОП 09/18, код 

Наручиоца заведен под бројем: ЈНОП 09/18-707, у оквиру којег је тражено следеће појашњење:  

 

Питање 1: „U vezi sa specifikacijom javne nabavke (ЈНОП 09/18) šaljemo vam sledeća pitanja i 

komentare da bismo mogli da damo odgovarajuću ponudu. 

 Nijedan provajder u zemlji i regionu, ne može da rezerviše tačno određene lokacije i da garantuje za njih 

bez preciznog perioda kampanje. U nastavku ću navesti kako funkcioniše trajanje i koji su dani za 

postavku kampanje po gradovima, jer se u Srbiji i region razlikuje. 

 (Srbija) Minimalni period kampanje jedna nedelja.  kampanje počinju uvek ponedeljkom. kako bismo 

mogli da proverimo raspoloživost konkretnih lokacija i rezervišemo ih za vas, potreban nam je tačan 

period kampanje. 

 (Beograd) u najužem centru grada ne postoje bilbordi sa spoljnim osvetljenjem. Mediji koji postoje 

(dimenzija 4x3m) su scroll i backlight mediji (oba tipa prosvetljeni sa leđa postera, scroll rotira tri klijenta 

po jednom licu, dok je backlight medij sa jednim statičnim klijentom, štampa se na PVC posteru i nalazi 

na premium lokacijama). 

 (Novi Sad i Niš) u specifikaciji  je traženo 45 lica City light lica u Novom Sadu, odnosno 5 lica u Nišu. 

Pri zakupljivanju CL medija, obavezno je zakupiti oba lica (dvostrani su), što znači da je moguće zakupiti 

isključivo paran broj lica. Molimo dajte korekciju broja lica citlighta kako bi mogli ispuniti zahteve 

nabavke.  

 (Republika Srpska – Banja Luka) plakatiranje je svake druge srede u mesecu, tako da kampanja može 

da traje ili 14 ili 28 dana. 

 (Slovenija - Ljubljana) Plakatiranje svake nedelje utorkom. U užem centru grada postoje samo digitalni 

mediji koji se zakupljuju u mrežama od 24 lica. U širem centru grada postoje pretežno mediji tipa Scroll 

(metrolight 313x230) koji se takođe prodaju u mrežama od po 30 ili 60 lica. Klasični bilbordi spoljno 

osvetljeni reflektorima, ukoliko i postoje, nalaze se na periferiji.  

 (Hrvatska – Zagreb) ne postoje mediji u užem centru grada, isključivo na saobraćajnicama koje vode ka 

centru. plakatiranje je svakog drugog četvrtka u mesecu , tako da trajanje kampanje može biti 14 ili 28 

dana.  

Još jednom napominjemo da provajderi svih gradova i država, konkretnu ponudu lokacija mogu napraviti 

isključivo ako postoji tačan period oglašavanja. Ukoliko postoji mogućnost, predložili bismo da 

razmotrite zakup većeg broja lica u regionu i Bg, jer traženi broj lica je veoma mali da bi se ostvarila 

adekvatna vidlivost.” 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 07.09.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи: 

 



Одговор 1: Комисија за предметну јавну набавку је детаљно сагледала напомене и 

коментаре заинтересованог лица. Имајући у виду да је Комисија сагласна са већином напомена, 

одлучено је да ће се сачинити измене и допуне Конкурсне документације. У складу са овим 

изменама и допунама биће сачињен и пречишћен текс Конкурсне документације. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

Чланови комисије за јавну набавку 

 
 


