
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Број:I-01-27 JNMV 8/2015-5 
Датум:24.06.2015.год. 

Нови Сад 
 
У вези постављених питања потенцијалних понуђача, у складу са чланом 

63.став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама, достављамо питања и одговоре, 
односно појашњење конкурсне документације јавне набавке –Услуге штампе  

 
1. „У делу конкурсне документације Упутство како се доказује квалификација 

понуђача - Фининансијски и пословни капацитет, под тачком 1 наведено је: 

Да понуђач има исказан пословни приход по завршном рачуну у претходне 3 
године у износу већем од 4.500.000,00 динара по години. Доказује се за ДОО 

- Билансом стања и Билансом успеха за 2014, 2013 и 2012, а за 
Предузетнике – Потврдом о оствареном приходу. 
Питање: Да ли као доказ за овај услов правна лица могу доставити Бонитете 

који издаје Агенција за привредне регистрекоји садрже сажете билансе 
стања и успеха за 2011, 2012 и 2013.годину, и додатно извештај за 

статистичке потребе и биланс стања и успеха за 2014.годину јер је законски 
рок за предају завршног рачуна 30.јун 2015., па из тог разлога БОН ЈН не 

садржи 2014.годину?“ 
 
Одговор: ДА, прихватљиво је да као доказ доставите извештај за 

статистичке потребе и биланс стања и успеха за 2014 
 

2. „У истом делу конкурсне документације Упутство како се доказује 
квалификација понуђача - Фининансијски и пословни капацитет, под тачком 
2 Списак најважнијих пружених услуга, доказује се списком и појединачним 

потврдама купаца. 
Питање: Ког минималног износа треба да буду потврде за укупно три године 

или је износ небитан? У обрасцу 7, на страни 24, друга колона је наведено 
датум испоруке, да ли се мисли на период вршења услуге, јер је немогуће 
навести све датуме испоруке за нпр. Уговор који је трајао годину дана и који 

се односио на више ставки?“ 
 

Одговор: Износ није битан, битно је да је понуђач у претходном периоду 
вршио услуге штампе и колона са датумом испоруке подразумева датум 
уговора, односно период вршења услуге. 

 
3. „На страни 13. образац понуде, ставка 1. Часопис 

Питање: Да ли се у колону Укупна цена без ПДВ-а уписује јединична цена 
пута тираж 200 (2x100 ком)?“ 
 

Одговор: ДА 
 



4. „У обрасцу понуде са ставке под редним броејм 2,3,4,5,6,8,9,12,14 је 
наведено „Припрема за штампу и офсет штампа“ и „прелом књижног блока и 

дизајн корица“. 
Питање: Да ли наручилац доставља комплетну припрему у ПДФ формату 

или извршилац услуге ради комплетну припрему за штампу или само прелом 
и дизајн корица“ 
 

Одговор: Извршилац услуге ради комплетну припрему за штампу 
 

5. „За ставке из истог обрасца понуде под редним бројевима: 2,3,4,5 и 6 је 
наведено да су монографије тврдог повеза, а материјал за корице кунстдрук 
300 г, што није логично. 

Питање: Да ли је у питању грешка те се ради о брош повезу или уколико је 
тврд повез молим вас да дефинишете који је материјал за корице (лепенка, 

иберциг) и материјал за форзец?“ 
 
Одговор: Техничка грешка је у питању и извршене су измене и допуне 

конкурсне документације 23.06.2015. и као такве објављене, а материјал за 
форзец је 190 гр офсетна 

 
6. „Ставка под редним бројем 6. Монографија 5. наведено је да је обим 2.500 

страна + корице? 
Питање: Да ли је у питању грешка код обима страна, уколико није грешка 
да ли можете да појасните да ли се тај обим од 2.500 страна повезује у 

једној књизи?“ 
 

Одговор: Техничка грешка је у питању и извршене су измене и допуне 
конкурсне документације 23.06.2015. и као такве објављене. Монографија 5. 
је обима 280 страна. 

 
7. „Ставка под редним бројем 7. докторска дисертација. 

Питање: Који је тираж у питању? Како је наведено (10 x) да ли се мисли на 
10 различитих врста дисертација наведених техничких карактеристика по 
један примерак?“ 

Одговор: Тираж је 10 ком. Свака докторска дисертација има исте техничке 
карактеристике 

 
8. „Ставка под редним бројем 13. Визит карте.  

Питање: Да ли се у колони укупна цена без ПДВ-а уписује јединична цена 

пута 1000 комада?“ 
 

Одговор: ДА 
 

 

Комисија за јавну набавку 


