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Брпј: 020-30-18/8 

Датум: 09.02.2018. гпдине 

 

Дпдатне инфпрмацијe/ппјашоеоа брпј 1 

у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дпбара –  

Рекламни материјал са услугпм штампе,  

редни брпј набавке: ЈНМВ 18/18 

 

Нарушилац је дана 07.02.2018. и 08.02.2018. гпдине пд заинтереспваних лица, путем е-
маила, примип Захтев за дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима Кпнкурсне дпкументације за 
јавну набавку дпбара – Рекламни материјал са услугпм щтампе, редни брпј набавке: ЈНМВ 18/18, у 
пквиру кпјих су тражена следећа ппјащоеоа: 
 
ПИTAОE 1: Мплим Вас да у пбрасцу 6. Табела ппнуде, рубрику припрема за све ставке 
фпрмулищете такп да пна није везана за укупан тираж сваке ппјединашне ставке. Знаши на исти 
нашин на кпји је фпрмулисана и у пбрасцу 2. Спецификација кпнкурсне дпкументације. 
 
OДГOВOР 1: У измеоенпм и прешищћенпм тексту кпнкурсне дпкументације, у делу кпји се пднпси 
на спецификацију, наведена је динамика ппрушиваоа и дефинисане су кплишине. С пбзирпм на те 
ппдатке, фпрмирају се цене припреме за щтампу и исказују у Табели ппнуде за тражена дпбра. 
 
ПИTAОE 2: Ставка 2 тираж 400 – ппвлашиће се пп пптреби 8 x 50, да ли тп знаши да је у питаоу 8 
разлишитих припрема и идејних рещеоа или се ради самп п 1 рещеоу у тиражу 400, да би се 
ппсле исппрушивалп из делпва? Истп питаое за ставке 3, 4 и 5. 
 
OДГOВOР 2: У питаоу је једнп идејнп рещеое, ппрушиваће се 8 пута пп 50 кпмада. 
 
ПИTAОE 3: Ставке 6, 7, 8, 9 – кпја је минимална ппјединашна ппручбина за наведене ставке 
пбзирпм да цена није иста за 1 мајицу и за нпр. 100 кпмада? 
 
OДГOВOР 3: Дпбра наведена ппд ставкама 6 и  7, ппрушиваће се у минималнпј кплишини 50, 
пднпснп, какп је датп у измеоенпм тексту кпнкурсне дпкументације, 5 ппручбина пп 50 мајица. За 
ставке 8 и 9, укупна кплишина ће се ппрушивати пдједнпм. 
 
ПИTAОE 4: Ставка 11. Хемијске плпвке – наведена је укупна кплишина 700 кпмада, пптпм у 
наппмени стпји 3 x 200 (верпватнп три разлишите припреме, али наведенп изражава кплишину пд 
600 кпмада, а не 700) а пптпм стпји да се ппвлаши 50-100 кпмада, пднпснп тп представља 7-14 
разлишитих припрема? Мплим Вас да наведенп прецизирате, ппщтп нашин тренутне фпрмулације 
је кпнфузан. 
 
OДГOВOР 4: У питаоу је иста врста щтампе за укупну кплишину, ппручбина бити на 100 кпмада. 
 
ПИTAОE 5: Ставка 13 брпщура – тираж 2000 кпмада, ппвлашиће се пп пптреби, кпја је минимална 
ппјединашна ппручбина? 
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OДГOВOР 5: Минимална ппручбина ће бити 500 кпмада. 
 
ПИTAОE 6: Прпмп шпља – у кпликп бпја иде штампа? Такпђе, наведенп је кпличина 300 кпмада, 
а динамика ппвлачеоа 3 x 50 (=150 кпмада) мплим Вас да ппјасните? 
 
ПДГПВПР 6: У измеоенпм тексту кпнкурсне дпкументације је дата динамика и пбјащоеое, 
ппрушиваће се 50 кпмада щпља пп једнпј ппручбини, укупнп 6 ппручбина. 
 
ПИТАОЕ 7: Ставке 17, 18, 19, укупна предвиђена кплишина 100, 150, 200 кпмада а динамика 
ппвлашеоа 3 x 50, 3 x 50 и 5 x 50? Ппјаснити. 
 
ПДГПВПР 7: У измеоенпм тексту кпнкурсне дпкументације су наведене кплишине уз пдгпварајућу 
динамику ппрушиваоа и велишину сваке ппручбине. Према наведенпм редпследу, динамика је 
следећа, за ставку 17. две ппручбине пп 50 кпмада, за ставку 18. три ппручбине пп 50 кпмада, за 
ставку 19. шетири ппручбине пп 50 кпмада. 
 
ПИТАОЕ 8: Увидпм у предметну кпнкурсну дпкументацију утврдили смп да сте на страни 4, 
кпнкурсне дпкументације навели у пквиру спецификације кап ставку 4 израду визит карти у 
кплишини пд 3000 кпм. Занима нас да ли је цела кплишина 3000 кпм. са истпм припремпм или је 
намеоена за вище пспба па ће бити мутација пп имену и презимену? Акп ће бити мутација, 
пптребна је инфпрмација п спецификацији према мутацијама, пднпснп, кпликп разлишитих 
припрема ће бити у кпјим тиражима? 
 
ПДГПВПР 8: У измеоенпм тексту кпнкурсне дпкументације, навпдимп да је у питаоу 30 
разлишитих припрема, у тиражу пп 100 кпмада. 
 
  

Овп ппјащоеое се схпднп шлану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на 
Ппрталу јавних набавки и интернет страници Нарушипца. 

 
Чланпви кпмисије за јавну набавку: 

 

Име и презиме Пптпис 

Јелена Вукас, шлан кпмисије  

Јелена Лукић Лакатпщ, шлан кпмисије  

Ваоа Катић, шлан кпмисије  

 


