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СВИМ ПОНУЂАЧИМА 
у поступку јавне набавке мале вредности број 3-7/2016-2 

 
Предмет: Одговор бр. 2. Комисије за јавну набавку мале вредности број 3-7/2016-2 (Образована 
Решењем број 3-7/2016-3) на Захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде oд 15.04.2016. године. 
Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем 
понуде за јавну набавку, број 3-7/2016-2, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговор. 
 
Питање 1: 
„Поштовани, везано за ЈН бр. 3-7/2016-2 Партија бр. 1-Ставке бр.: 
28. Фасцикла картонска, 280гр, А4 једноделна са три клапне, пантљика по дужи-једнобојна по избору 
наручиоца, димензије 250х350мм. 
Да ли мислите на картонску фасциклу са гумицом по дужини пошто са пантљиком не постоји у цикли 
са гумицом по дужу. Молимо да тачно прецизирате. 
29. Исто као и претходно питање само је граматура већа, да ли се пантљика односи на гумицу по 
дужи. Молимо да будете прецизни. 
127 и 128-Сигнатура самолепљива, бела црвена 55х30мм-Молимо Вас да прецизирате опис траке и 
зашта служи. 
148. Трака рибон за зебра штампач-На какву траку и који зебра штампач сте мислили пошто има 
више врста тррака које користи ЗЕБРА.“ 
 
Одговор 1: 
Наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију у делу поглавље II, Партија 1 и 
Образац структуре цена за Партију 1, и то тако што мења ставке под редним бројевима 22, 23, 27, 28, 
29, 127, 128 и 148, које сада гласе: 
28. Fascikla hromo karton, 400grama, A4 jednodelna sa 3 klapne, pantljika (gumica) po duži - jednobojna po 
izboru naručioca 320x240mm ± 1 
29. Fascikla karton sa pantljikom po duži (gumica) A4 plastificirana, 3 klapne iz jednog komada, 600gr, 
jednobojna po izboru naručioca, dimenzije 250x350mm  
127. Signatura, samolepljiva, bela 55x30, za obeležavanje sadržaja na apotekarskim bočicama  
128. Signatura, samolepljiva, crvena 55x30, za obeležavanje sadržaja na apotekarskim bočicama 
148. Traka TT ribon RESIN za plastificirane nalepnice, dim. 64mmx74mm za Zebra GC420t štampač 
22. Digitron sa 10 места, veći 
23. Digitron solar cell,battery sa 10 места CE znak 
27. Etikete samolepljive plasticirane H40 TT PP 40X60mm, bele, 1.500kom u rolni za Zebra GC420t štampač 
 
Одговори се сматрају саставним делом конкурсне документације. 

 
Комисија за јавну набавку 3-7/2016-2 

 
Објавити: Портал јавних набавки-http://portal.ujn.gov.rs/ и Интернет страница: www.pharmacy.bg.ac.rs. 


