
 

Република Србија 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку мале вредности- 

Број: 404-923/18-015/6 

18.10.2018. године 

П о ж а р е в а ц    

              

                                   

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку ЈН МВ 5/2018 (1.1.2 

у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности ЈН МВ 5/2018 (1.1.2 у Плану јавних набавки) – набавка добара за  

репрезентацију, ОРН 22817000-дневници и роковници, ОРН 22851000 – фасцикле, ОРН 

30192121- хемијске оловке,  ОРН 30196200 – роковници за уписивање састанака или додатних 

листова за њих, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 17.10.2018. године 

у 12,08 часова,  којим  тражи  одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ: 

 
Питања прате редослед артикала из ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ : 

1. кеса Polly-која се боја кесе тражи ? 

                   - која је димензија штампе (препоручена је 18x15cm или нека друга )? 

2.фасцикла-које боје треба да буде? 

           

3.node usb-која је димензија штампе, пошто исту тражите на поклопцу? 

                - која је величина меморије 4GB,8GB,16GB? 

4.роковници Ontario, Arizona, Capri - колики је отисак штампе, димензија штампе? 

                                                -која би алтернативна боја била за  роковник Arizona? 

5.календар зидни B3-да ли је троделни? 

                            -да ли је обострана штампа? 

                             -чија је припрема слика? 

6. честитке-да ли се добијају мотиви за штампу? 

7.  Lisabon планер-да ли има штампу или нема? 

8. хемијска Ellite /11.051.10/-за њу је препоручена  штампа :тампон/није добра за гравуру !/! 

 

9.smart otg-спомиње се нека штампа на оловци-да ли је то грешка или је у питању други артикал ? 

10. оловка Navigator-препоручена  штампаје ласерска гравура! 

11.šolja Inverso-није препоручена UV штампа већ тампон,пресликач! 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ: 

 

1. Кеса је наранџасте и браон боје. 

2. Фасцикла је наранџасте и браон боје. 

3. Штампа треба да буде максимално могућа прилагођена кутији. Величина меморије је 8 

GB. 

4. Два отиска, један 6 пута 6 и један 3 пута 6. Алтернативна боја је браон. 
5. Календар је дводелни и  није обострана штампа. Фотографије прибавља град а припрему 

ради понуђач. 
6. Добијају се мотиви за штампу. 



7. Lisabon планер има штампу. 
8. За хемијску оловку Ellite /11.051.10/ штампа може да буде тампон. 
9. У питању је грешка. Одговор је дат још у првом појашњењу и  извршена је исправка у 

измењеној конкурсној документацији која је објављена 15.10. 2018. године. 

10. Оловка Navigator-препоручена  штампа је ласерска гравура. 

11.   Шоља Inverso - сито пресликач са печењем. Одговор је дат још у првом појашњењу и  

извршена је исправка у измењеној конкурсној документацији која је објављена 15.10. 

2018. године. 

 

Ово појашњење   у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

http://www.pozarevac.rs/

