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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

 у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга –  

дизајн, израда и продукција промотивног материјала за 

Конференцију „4 мотора Европе“   

ЈНМВ 6/2013 

 

 Путем mail-a Наручилац је дана 15.05.2013.године примио захтев од 

потенцијалног понуђача којим се траже додатне информације/појашњења у 

вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – дизајн, израда и 

продукција промотивног материјала за Конференцију „4 мотора Европе“, у 

оквиру којег су постављена следећа питања: 

1. Ставке 3,4,5 ИД картице: сито штампа у колико боја, да ли трака 

штампана обострано и који механизам, карабињер или штипаљка? 

2. Ставке 8,9: материјал који зовете „kappa“, да ли је то бели пластични 

материјал (другачије зван Века плоча и слично)?  

3. Ставке 12 - 24:  да ли јарбол који наводите дрвени већ постоји или га 

треба урачунати у цену заставе и да ли затворени крај заставе значи 

само прошивање тунела да застава не би спадала? 

 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за 

јавну набавку сачинила је додатна појашњења. 

 

Одговори: 

1. ИД картице, штампа листића са именима учесника у сито штампи у 6 

боја 

Механизам: трака са карабињером.  

Штампа траке-једнострана. 

 

2. Каппа или пенаста плоча није исти материјал као Века плоча која се  

другачије зове Фореx. 

 
3. Дрвени јарбол постоји, те га не треба урачунати у цену, нити наводити 

у понуди. Заставе треба да буду затворене, односно један крај тунела 

треба да буде зашивен како заставе не би спадале са дрвеног јарбола. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

се доставља свим заинтересованим лицима и истовремен се обављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца - 

www.region.vojvodina.gov.rs  

 

 
            ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  

                                                                Наташа Нађ с.р. 

 

 


