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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ 

ШТАМПЕ ВЕЛИКОГ ФОРМАТА  

 ЈНМВ-ОС 13/2019 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.1 Конкурсне документације за јавну 

набавку мале вредности услуге штампе великог формата ЈНМВ-ОС 13/2019 

  

Наручилац је путем e-maila дана 12.04.2019.године примио Захтев за 

додатним информацијама или објашњењима Конкурсне документације у поступку 

јавне набавке услуга штампе великог формата, ЈНМВ-ОС 13/2019 у оквиру којих су 

постављена следећа питања: 

 

Питање бр.1 за ставку број 3 техничке спецификације: 

3.  Pano samostojeći 

- falc po obodu koje dubine? 

- završne lajsne od kog materijala i debljina lajsne 

- anti refleks postoji samo kao juvidur folija, a ne kao plastifikacija. Na kakav anti     refleks 

ste konkretno mislili? 

 
Питање бр.2 за ставку број 6 техничке спецификације: 

6. Kolor fotografije 

- detaljaniji opis alu ojačanja, objašnjenje. 

 
Питање бр.3 за ставку број 9 техничке спецификације: 

9. 3D polistirol natpis 

- da li ste mislili na debljinu 10 cm ili 10 mm 

- da li ste mislili na stirodur, stiropor ili plastiku  

- dimenzije 

 
Питање бр.4 за ставку број 10 техничке спецификације: 

10. Aluminijumska noseća konstrukcija  

- Da li ste mislili na panoe iz stavke 3 

- koji aluminijum 

- dimenzije 

- debljina profila 

- da li su panoi na istoj lokaciji? 
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Одговор на питање бр.1: 

 

- Фалц се односи на завршне лајсне како се не би видео попречни пресек материјала, служе као 
додатно укрућење целој табли. Лајсна дефинише потребне димензије фалца. Лајсне треба да су 
у боји принта који је на таблама. 
 
- Лајсне могу бити алу или од неког другог материјала. Ширина је мин 15мм. 
 
- Мат пластификација која спречава рефлексију вештачког осветљења при медијском 
презентовању, због камера. 
 

 

Одговор на питање бр.2: 

 

- Ојачање металном фолијом по попречном пресеку каширане подлоге. Конкретно: "Kapa-line" 
нема ојачање, док га нпр. "Kapa-fix" има. Да не би долазило до кривљења и увијања 
одштампаних табли. 
 

 

Одговор на питање бр.3: 

 

- 10цм (100мм) је дубина елемената, као што је наведено у табели понуде у конкурсној 
документацији. 
 
- Стиродур (спада у полистироле, дат у називу у тачки 9. у табели понуде). 
 
- Димензије  3х1 м. 
 

 

Одговор на питање бр.4: 

 

- Да. 

 

- Елоксирани алуминијум. 
 
- Сходна димензијама паноа из ставке 3, а да служи сврси стабилне носеће конструкције при 
унуташњим, а понекад и при спољним условима. Димензије паноа су најчешће 3х2м, али то 
зависи од захтева Наручиоца, зато је јединична мера изражена у метрима квадратним. 
 
- Није дефинисано по захтеву али да служи сврси стабилног носача за пано у простору. Пано је 
најчешће 3x2м. 
 
- Нису, место пружања услуга је на територији АП Војводине, а на локацији коју одреди 
Наручилац, као што је наведено у конкурсној документацији. 
 

 

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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