
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 404-18/18-3: 07.02.2018. 

Питање бр 1.: СТАВКА БР. 19   Књига фактура А4, на коју се књигу фактура односи, КУФ или 

КИФ или нешто друго, 

Питање бр 2.: СТАВКА БР. 42     Факс ролна 57мм НЕ ПОСТОЈИ, на шта сте конкретно мислили, 

Питање бр 3.: СТАВКА БР. 80 - књига издатих фактура и СТАВКА БР. 124 - књига излазних 

фактура, СТАВКА БР. 19,  су потпуно исте ставке, која ставка остаје а која се брисе, молимо 

детаљније објасњење. 

Питање бр 4.: СТАВКА БР. 109    Сталак мреза канцеларијски сет, ста СЕТ садрзи? 

Питање бр 5.: СТАВКА БР. 117 и 119  - Траке за мерење, дузине 20м и 7м, на које трке мислите?   

Питање бр 6.: СТАВКА БР. 121    План градске опстине Воздовац, на који план мислите? 

Питање бр 7.: СТАВКА БР. 118    Коректор трака у оловци НЕ ПОСТОЈИ, постоји коректор у 

оловци, а коректор у траци имате у опису ставка БР. 92. 

ОДГОВОРИ: 

1. Одговор: Књига фактура  А4, је књига рачуна (пдв) 100 листова, формата А4, 

индиговано (НЦР); 

2.Одговор: Факс ролна обична је у питању, грешка у куцању. У том делу ће бити ће 

измењена документација; 

3.Одговор: На основу ваше сугестије, ставка број 124 се брише а ставка 19 остаје јер је то 

индигована књига рачуна  формата А4, ставка 80 књига излазних фактура такође остаје. 

Конкурсна документација ће бити измењена у том делу; 

4. Одговор: Сталак мрежа канцеларијски сет садржи  мрежну посуду за канцеларијски сто 

са преградним делом за оловке, папириће, ситан канцеларијски материјал.....  

5. Одговор: Ставка 117 – професионална мерна трака од фибергласа са анатомским 

рукохватом 20 метара дужине минимум; ставка 119- трака за мерење 7 метара дужине, 

класичан метар у траци (колут); 

 

6. Одговор: Што се тиче описа плана ГО Вождовац, не постоји посебан захтев осим 

реалног плана ГО Вождовац који може да се нађе на интернету. Као узорак може да се 

достави план на А4 формату, а димензије зидног формата ће се доставити по договору и 

неће бити веће од 1м x 1м; 

7. Одговор: Коректор трака у оловци, ставка 118 јесте коректор у оловци, техничка 

грешка. У том делу ће бити измењена конкурсна документација.  


