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 03 Брпј: 4630-2 

Дана,16.12.2013.гпд.  

 
Питаое ппнуђача бр.1: 

1.       Редни број 2. – Бон Расхода 

а)      Наведено је да се штампа 1/0 а затим да се раде 3 боје. Да ли сте под штампом 1/0 

мислили на једнострану штампу али из 3 боје? Ако је тако, шта се дешава са ситуацијама 

где сте навели да је штампа 1/1 а има нпр. 3 боје? Да ли то значи да се раде онда те три 

боје обострано? Молим Вас да објасните да ли је то дефинисано као правило И за остале 

ставке у тендер. 

б)      Меки повез – да ли постоји корица, како би се повезало у меки повез? Ако да, на ком 

материјалу се штампа И како се штампа? Исто питање важи И за све остале ставке са 

наведеним меким повезом. 

2.       Редни број 10 – Књига требовања 

Колико Листова иде у блоку? 

3.       Када могу да се преузму узорци образаца? 

4.       Редни број 12 – Картон здравствено 1-01 

Чиме треба да се ојача картон? И сва остала ојачања, шта подразумевају? 

Одгпвпр ппнуђачу бр.1: 
 

1. Редни број 2. – Бон Расхода 

      а )  Сет има 3 листа и сваки листје у различитој боји. Штампа је 1/0. 

      б )  Сваки меки повез који има перфорацију, нумерацију или мутацију боја, 

мора имати корицу у склопу повеза која је од 80 гр. папира и која има штампу 1/0. 

Правило важи за све ставке са меким повезом. 

 

2. Редни број 10 – Књига требовања: 99 листа иде у блок ( сет 3 листа) 

 

3. Како је и наведено у конкурсној документацији: „Сви заинтересирани понуђачи 

могу на писмени захтев или путем е-посте затражити интерне обрасце ДЗ Земун а 

исте могу преузети од службеника за Јавне набавке, трећи спрат соба бр.1.―, од 

07,00 до 15,00 часова, од понедељка до петка.  

 



 

4. Редни број 12 – Картон здравствено 1-01 

Картон се ојачава књиговодственим платном, ојачање се налази на хрбту картона. 

Сва Сва ојачања се раде на књиговодственим платном. 

 

 

Кпмисија за јавне набавке                                        

 
03 Брпј: 4653-2 

Дана,17.12.2013.гпд.  

 
Питаоа ппнуђача бр.2: 
 

3 Блок за партиципацију 
1 

Да ли је блок шивен? 

4 
Дневник рада зубне 

амбуланте 
Да ли се књига шије? 

11 Књига наркотика Да ли се књига шије? 

12 Картон здравствени 1-01 Наведено је да се ради на шамоа картону — да ли се односи 

на КВМК картон или је важно да је жут картон? 

13 Картон стоматолошки - 

одрасли 
Наведено је да се ради на шамоа картону — да ли се односи 

на КВМК картон или је важно да је жут картон? 

15 Картон физикахли Наведено је да се ради на шамоа картону — да ли се односи 

на КВМК картон или је важно да је жут картон? 

18 Вакцинална књига Да ли се књига шије? 

23 Картон породице Наведено је да се ради на шамоа картону — да ли се односи 

на КВМК картон или је важно да је жут картон? 

24 Књига заразних болести Да ли се књига шије? 

28 Налог за ињекције Да ли се блок шије? 

30 Налог за исправку Да ли се блок шије? 

33 Протокол ботесника Да ли се књига шије? 

34 Признанице Да ли се блок шије? 

40 Позив за куцно лецење Да ли се блок шије? 

42 Протокол оперисаних Да ли се књига шије? 

43 Протокол 

здравственог 

васпитања 

Да ли се књига шије? 



44 Протокол за рег. 

резултата 

Лабораторијског рада 

Да ли се књига шије? 

45 Решистар картотеке Да ли се књига шије? 

46 Образац А2, спец. ван. 

Болничких усл. 

Да ли се блок шије? 

47 Радни налог Да ли се блок шије? 

48 Рецепти приватни Да ли се блок шије? 

58 Књига Требовањ а лекова Да ли се књига шије? 

59 Картон школски Наведено је да се ради на шамоа картону — да ли се односи 

на КВМК картон или је важно да је жут картон? 

60 Картон дечији Наведено је да се ради на шамоа картону — да ли се односи 

на КВМК картон или је важно да је жут картон? 

61 Картон стоматолошки - 

дечији 
Наведено је да се ради на шамоа картону — да ли се односи 

на КВМК картон или је важно да је жут картон? 

88 Налог за кола (путни налог) Да ли се блок шије? 

89 Књига повреда на раду 

 
Да ли се књига шије? 

 

***Какве узпрке дпстављамп за коиге? (лист или коига) 

***Да ли узпрци мпрају бити идентични узпрцима кпје сте дпставили? 

Одгпвпр ппнуђачу бр.2: 
  

3.  Блок за партиципацију није шивен него кламован са два клама + тул платно 

повез 

4.  Дневник рада је шивен 

11. Књига наркотика је шивена 

12. Односи се на фабрички папир у шамоа боји а не тонирани жути 

13. Односи се на фабрички папир у шамоа боји а не тонирани жути 

15. Односи се на фабрички папир у шамоа боји а не тонирани жути 

18. Вакцинала књига се шије 

23. Односи се на фабрички папир у шамоа боји а не тонирани жути 

24. Књига заразних болести се шије 

28. Блок за ињекције је лајмован 

30. Налог за исправку је кламован, са два клама + тул платно 



33. Протокол болесника се шије 

34. Признанице су кламоване са два клама + тул платно 

40. Позив за куцно лецење се не шије 

42. Протокол оперисаних се шије 

43. Протокол здравственог васпитања се шије 

44. Протокол за регистрацију лаборат. рада се шије 

45. Регистар картотеке се шије 

46. Образац А 2 се не шије 

47. Раднин налог се не шије 

48. Приватни рецепти се не шије 

58. Књига требовања лекова се не шије 

59. Ради се на фабричком папиру у шамоа боји а не тонирани жути 

60. Ради се на фабричком папиру у шамоа боји а не тонирани жути 

61. Ради се на фабричком папиру у шамоа боји а не тонирани жути 

88. Налог за кола се не шије 

89. Књига повреде на раду се шије 

 

***Узорке које достављате не морају бити књиге већ само лист један, 

два или три зависно од узорка. 
 

***Да 
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