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SVIМ PОNUĐАČIМА 
u pоstupku јаvnе nаbаvkе mаlе vrеdnоsti brој 10 – usluga štampe 

 
Prеdmеt: Оdgоvоr Kоmisiје zа јаvnu nаbаvku mаlе vrеdnоsti brој 10 nа Zаhtеv zа dоdаtnim 
infоrmаciјаmа/pојаšnjеnjimа u vеzi sа priprеmаnjеm pоnudе. Pоvоdоm prispеlih Zаhtеvа zа dоdаtnim 
infоrmаciјаmа/pојаšnjеnjimа u vеzi sа priprеmаnjеm pоnudе zа јаvnu nаbаvku, brој 10, u sklаdu sа 
člаnоm 63. Zаkоnа о јаvnim nаbаvkаmа („Službеni glаsnik RS“ brој 124/12, 14/15 i 68/15), dоstаvlјаmо 
vаm оdgоvоr: 
 
Pitаnjе 2:  
Poštovani, 

Vezano za izmenu konkursne dokumentacije za JN I/6-867/3 postoje par pitanja na koja su nam potrebni 

odgovori.  

U prvobitnoj konkursnoj dokumentaciji naveli ste kao dodatne uslove: 

“Неопходан технички капацитет – Понуђач у моменту подношења понуде мора поседовати:  

1. адекватну софтверску подршку која подразумева могућност пријема формата и штампе 

докумената припремљених од стране наручиоца, који су креирани у следећим софтеврским 

пакетима: Corel Draw / верзијеX5 – X7; Adobe Ilustrator верзије CS5 - CS6, Adobe Acrobat Pro верзије 

8-11, Photoshop верзије 7 – CS5; 

2. подршку за коришћење стандардних фонтова који ће бити примењени при дизајну материјала 

за штампу од стране наручиоца посла. У случају не поседовања адекватног фонта пружалац услуга 

мора контактирати наручиоца посла и не сме самостално мењати фонт на документу, без 

сагласности наручиоца посла;  

3. вишебојну машину за штампу (минимум двобојну) како би испунио квалитет финалних 

производа према спецификацијама;  

4. офсет Б2 машину како би испунио квалитет финалних производа према спецификацијама.  

5. машину за савијање табака како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама.  

6. машину за шивење табака како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама.  

7. машину за повез књига (биндер) како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама.  

Неопходан кадровски капацитет - Понуђач у моменту подношења понуде мора да има најмање 

пет запослених (на одређено или неодређено време) и то минимум једног који поседује диплому 

графичког инжењера или графичког дизајнера.” 



 

Takođe ste naveli da ste to zahtevali od potencijalnih ponuđača da poseduju radi osiguranja kvaliteta 

izvršavanja poslova.  

U izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji ste naveli: 

“Неопходан технички капацитет – Понуђач у моменту подношења понуде мора поседовати: 

1. адекватну софтверску подршку која подразумева могућност пријема формата и штампе 

докумената припремљених од стране наручиоца, који су креирани у следећим софтеврским 

пакетима: Corel Draw / verzijeX5 – X7; Adobe Ilustrator verzije CS5 - CS6, Adobe Acrobat Pro verzije 8-

11, Photoshop verzije 7 – CS5; 

2. подршку за коришћење стандардних фонтова који ће бити примењени при дизајну материјала 

за штампу од стране наручиоца посла. У случају не поседовања адекватног фонта пружалац услуга 

мора контактирати наручиоца посла и не сме самостално мењати фонт на документу, без 

сагласности наручиоца посла;  

3. вишебојну машину за штампу (минимум двобојну) како би испунио квалитет финалних 

производа према спецификацијама;  

4. машину за израду филмова или ЦТП плочу како би испунио квалитет финалних производа 

према спецификацијама.” 

 

Više se ne navode sledeće stavke: 

“4. офсет Б2 машину како би испунио квалитет финалних производа према спецификацијама.  

5. машину за савијање табака како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама.  

6. машину за шивење табака како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама.  

7. машину за повез књига (биндер) како би испунио квалитет финалних производа према 

спецификацијама.  

Неопходан кадровски капацитет - Понуђач у моменту подношења понуде мора да има најмање 

пет запослених (на одређено или неодређено време) и то минимум једног који поседује диплому 

графичког инжењера или графичког дизајнера.” 

 

Da li i dalje tražite, kao dodatne, prethodno navedne uslove (višebojnu mašinu, mašinu za savijanje 

tabaka, mašinu za šivenje tabaka, mašinu za povez knjiga – binder, neophodan kadrovski kapacitet) ili 

ne? Ako ne tražite, zašto više ne tražite te uslove, ako su oni prevashodno tu da obezbede kvalitet 

izvršenja poslova? Da li je samo dodat uslov za posedovanje mašine za CTP ili ne? - ŠTAMPARIJA 

„TERCIJA“ 

 
Odgovor 2:  
Poštovani, 
Kao što smo i u prvom odgovoru naveli, dodatni uslovi za javnu nabavku usluga štampe propisani su 
kako bi se obezbedio bolji kvalitet udžbenika i ostalog štampanog materijala, ali komisija je nakon 
ponovne provere konkursne dokumentacije donela odluku da promeni uslove, odosno da smanji 
potrebne dodatne uslove koje ponuđači treba da ispune, jer smatra da se i sa ovako postavljenim novim 
blažim uslovima može postići potreban kvalitet štampe, a da se time ne naruši jednakost ponuđača. 



Novi uslovi su navedeni u izmeni konkursne dokumentacije koja je objavljena na Portalu javnih nabavki i 
na sajtu Fakulteta i tamo stoji sledeće: 
Neophodan tehnički kapacitet: 
Ponuđač u momentu podnošenja ponude mora posedovati: 
1. adekvatnu softversku podršku koja podrazumeva mogućnost prijema formata i štampe dokumenata 
pripremljenih od strane naručioca, koji su kreirani u sledećim softevrskim paketima: Corel Draw / 
verzijeX5 – X7; Adobe Ilustrator verzije CS5 - CS6, Adobe Acrobat Pro verzije 8-11, Photoshop verzije 7 – 
CS5;  
2. podršku za korišćenje standardnih fontova koji će biti primenjeni pri dizajnu materijala za štampu od 
strane naručioca posla. U slučaju ne posedovanja adekvatnog fonta pružalac usluga mora kontaktirati 
naručioca posla i ne sme samostalno menjati font na dokumentu, bez saglasnosti naručioca posla;  
3. višebojnu mašinu za štampu (minimum dvobojnu) kako bi ispunio kvalitet finalnih proizvoda prema 
specifikacijama; 
4. mašinu za izradu filmova ili CTP ploču kako bi ispunio kvalitet finalnih proizvoda prema 
specifikacijama. 
 
Iz navedenih uslova jasno se vidi da se traži posedovanje mašine za izradu filmova ili CTP ploča. 
 
S poštovanjem, 
 
 
 

Kоmisiја zа јаvnu nаbаvku br 10:  
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doc. dr Ana Radojević              

 

Nаtаšа Мilеnkоvić, dipl. prav.                    

 
 
U Boru, 21.05.2019. god 

 


