
 

 

Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 3409/1 

Датум: 27.09.2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши  

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У 

БЕОГРАДУ, РЕДНИ БРОЈ ЈН 19/2017, 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

1. У поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНЕ И ОПИС УСЛУГА, на страни 6 од 44, део под редним бројем 6, који 

се односи на графички дизајн и припрему корице: 
„Графички дизајн и припрему корице уколико ради штампар дужан је да достави 

предлог дизајна у пдф формату електронски на мејл у издавачку делатност. 

Издавач сагледава предлог дизајна корице, са примедбама враћа штампару на 

кориговање дизајна или са предлогом да се уради ново решење. по одобреном 

решењу штампар врши пробни отисак штампе на плотеру са лаком  на 200гр 

глоси папиру (2 комада корице)  и доставља  издавачу на одобрење. Издавач 

шаље мејлом обавештење да је одређени дизајн корице одобрен а  један отисак 

чува у својој архиви други доставља штампару.“ 

 

мења се и гласи: 

 
„Графички дизајн и припрему корице уколико ради штампар дужан је да достави 

предлог дизајна у пдф формату електронски на мејл у издавачку делатност. 

Издавач сагледава предлог дизајна корице, са примедбама враћа штампару на 

кориговање дизајна или са предлогом да се уради ново решење. по одобреном 

решењу штампар врши пробни отисак штампе на плотеру на 200гр глоси папиру 

(2 комада корице)  и доставља  издавачу на одобрење. Издавач шаље мејлом 

обавештење да је одређени дизајн корице одобрен а  један отисак чува у својој 

архиви други доставља штампару.“ 

 



 

 

 

  

2. У поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, на страни 9 од 44, 

део који се односи на технички капацитет :  

 

        „     - поседује следећу опрему: 

1) Два PC или MAC рачунара са лиценцним софтвером за дизајн и 

графичку припрему (Microsoft Office 13 или одговарајуће, Adobe 

creative kloud: комплетан пакет или одговарајуће и QuarkXPress или 

одговарајуће, антивирус програм);           

  2) CTP уређај  

  3)  Две офсет машине четворобојне Б2 или Б1 (једна са лаком); 

      (Roland или Heidelberg или Komori или Kening Bauer или 

одговарајуће)  

  4) Графички нож; 

  5) Трорезач; 

  6) Две фалц машине;  

  7) Машина за топли повез књига (биндер на топли лепак); 

  8) Машина за биговање; 

  9) Хидраулучна преса за пресовање табака за тврд повез; 

10) Машина за шивење табака концем за тврд повез; 

11) Машина за округљивање рикне на књижном блоку; 

12) Машина за округљивање корице за тврд повез (топли поступак); 

13) Хидраулична преса за убацивање књижног блока у корице; 

14) Машина за топли биг за корице; 

15) Машина за израду корица за тврд повез; 

16) Машина за топлу пластификацију;  

17) Плотер за штампу пробних отисака одобрених корица за штампу са 

лаком; 

18) Машинe за израду и брендирање CD и DVD.  

 

Доказ: Понуђач доставља Изјаву, дату под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу да поседује одговарајућу опрему (Поглавље 

XII). 

Доказ за поседовање софтвера за дизајн и графичку припрему (Microsoft 

Office 13 или одговарајуће, Adobe creative kloud: комплетан пакет или 

одговарајуће и QuarkXPress или одговарајуће, антивирус програм) је 

уговор о куповини или рачун.“ 

 

 

 

мења се и гласи: 

 

        „     - поседује следећу опрему: 

1) Два PC или MAC рачунара са лиценцним софтвером за дизајн и 

графичку припрему (Microsoft Office 13 или одговарајуће, Adobe 

creative kloud: комплетан пакет или одговарајуће и антивирус 

програм);           

  2) CTP уређај  

  3)  Две офсет машине четворобојне Б2 или Б1; 

      (Roland или Heidelberg или Komori или Kening Bauer или 

одговарајуће)  

  4) Машина за офсет лакирање 



 

  5) Графички нож; 

  6) Трорезач; 

  7) Две фалц машине;  

  8) Машина за топли повез књига (биндер на топли лепак); 

  9) Машина за биговање; 

  10) Хидраулучна преса за пресовање табака за тврд повез; 

11) Машина за шивење табака концем за тврд повез; 

12) Машина за округљивање рикне на књижном блоку; 

13) Машина за округљивање корице за тврд повез (топли поступак); 

14) Хидраулична преса за убацивање књижног блока у корице; 

15) Машина за топли биг за корице; 

16) Машина за израду корица за тврд повез; 

17) Машина за топлу пластификацију;  

18) Плотер за штампу пробних отисака одобрених корица за штампу; 

19) Машинe за израду и брендирање CD и DVD.  

 

Доказ: Понуђач доставља Изјаву, дату под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу да поседује одговарајућу опрему (Поглавље 

XII). 

Доказ за поседовање софтвера за дизајн и графичку припрему (Microsoft 

Office 13 или одговарајуће, Adobe creative kloud: комплетан пакет или 

одговарајуће и  антивирус програм) је уговор о куповини или рачун.“ 

 

 

 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу су измењене стране 6 од 44 и 9 од 44. 

  

Потребно је извршити замену приложених страна у конкурснoј документацији. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

                    Број ЈН 19/2017  

 

 

 

 

 

 

 



 

наслова користити CTP плоче, а за штампу неких наслова конвенционалне 

плоче.  У случају двобојне штампе и штампе у пуном колору, потребно је у 

износ цене укалкулисати и трошкове CTP плоча. 

6.  За пружање услуга графичког решења корица књиге, графичке припреме текста 

и прелома књиге даје се цена на бази 20 штампарских табака за књиге Б5 и 66 

штампарских табака за формате 20цм х 25цм, 19 х 23,4цм и 21,5цм х 25,1цм. 

Уколико је обим књиге већи или мањи прерачунава се на основу дате цене по 

табаку. Издавач доставља унет текст у MS Word-у. Обавеза изабраног понуђача 

је да прелом књиге уради у програму Adobe InDesign, да ископира све формуле, 

графиконе и табеле нацрта у програму Adobe Illustrator, фотографије уради у 

резолуцији 300 dpi (118,11 пиксела/центиметру) за штампу у програму Adobe 

PhotoShop. По завршеном прелому понуђач доставља одштампану књигу 

издавачу на прву коректуру, затим исправља књигу па доставља одштампану 

верзију књиге на другу коректуру. По завршеној другој коректури коначну 

верзију штампа и доставља на одобрење Издавачу. Издавач одобрава потписом 

кориговану верзију (на свакој страни). Уколико се појаве евентуалне грешке и у 

овој верзији Издавач их обележава и доставља изабраном понуђачу на исправку. 

Обавеза је и издавача и понуђача да чувају у својој архиви одобрену верзију 

штампе. Изабрани понуђач доставља на CD или DVD диску комплетну 

припрему књиге са свим фонтовима који су коришћени у припреми, табелама, 

сликама, графиконима и сл. Комплетна припрема је власништво Факултета.  

Под услугом израде графичког решења корица се подразумева израда потпуно 

новог графичког решење корица за одређени наслов. Под услугом дораде 

постојећег графичког решења корица се подразумева измена одређених 

елемената на постојећем графичком решењу наслова који је већ у употреби 

(измена бар-кода, ИСБН броја, одређених боја, текстуалних елемената и 

слично). 

Графички дизајн и припрему корице уколико ради штампар дужан је да достави 

предлог дизајна у пдф формату електронски на мејл у издавачку делатност. 

Издавач сагледава предлог дизајна корице, са примедбама враћа штампару на 

кориговање дизајна или са предлогом да се уради ново решење. по одобреном 

решењу штампар врши пробни отисак штампе на плотеру на 200гр глоси папиру 

(2 комада корице)  и доставља  издавачу на одобрење. Издавач шаље мејлом 

обавештење да је одређени дизајн корице одобрен а  један отисак чува у својој 

архиви други доставља штампару. 

Испорука се врши на Економски факултет у Београду, ул. Каменичка бр. 6 

7.  Рок испоруке целокупне количине књига исказан у данима, рачунајући од дана 

пријема текста у електронској форми: 

1) за тираже до 1000 примерака: 

             - за издања у меком повезу је максимално 10 дана,  

                       -  за издања у тврдом повезу је максимално 21 дан; 

2) за тираже преко 1000 примерака: 

- за издања у меком повезу је максимално 14 дана, 

- за издања у тврдом повезу је максимално 25 дана. 

Испорука се врши на Економски факултет у Београду, ул. Каменичка бр. 6. 

8. Изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу достави 20 бесплатних примерака 

за свако издање (ван укупног тиража књиге), да извади о свом трошку ЦИП и да 

раздужи ЦИП Народној библиотеци Србије (да достави 10 примерака 

одштампане књиге о свом трошку).  

 

6/44 

 



 

или енглеском језику и односе се на машине у сопственом власништву. 

Сертификат издат од произвођача машине може се односити само на машину тог 

произвођача. 

 

1) Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом, односно 

да: 

- поседује простор у власништву или дугорочном закупу (најмање до 

истека планираног уговора), минимално 300м
2
 на регистрованој адреси. 

Доказ: Фотокопију купопродајног уговора, власничког листа, извода из 

катастра, уговора о закупу, пословно-техничкој сарадњи или неког другог 

релевантног документа из кога се може утврдити да понуђач располаже 

захтеваним пословним простором. 

 

-  поседује доставно возило укупне масе са теретом до 3,5 тоне, са 

утоварно истоварном рампом.  

Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе за возило и прочитана 

саобраћајна дозвола, а уколико није уписан као власник возила у 

саобраћајној дозволи, понуђач је дужан да достави и доказ о правном 

основу коришћења возила (уговор о купопродаји, или уговор о лизингу, 

или уговор о закупу и слично) и слика возила где се види рампа и 

таблице; 

  

             - поседује следећу опрему: 

1) Два PC или MAC рачунара са лиценцним софтвером за дизајн и 

графичку припрему (Microsoft Office 13 или одговарајуће, Adobe 

creative kloud: комплетан пакет или одговарајуће и антивирус 

програм);           

  2) CTP уређај  

  3)  Две офсет машине четворобојне Б2 или Б1; 

      (Roland или Heidelberg или Komori или Kening Bauer или 

одговарајуће)  

  4)Машина за офсет лакирање 

  5) Графички нож; 

  6) Трорезач; 

  7) Две фалц машине;  

  8) Машина за топли повез књига (биндер на топли лепак); 

  9) Машина за биговање; 

  10) Хидраулучна преса за пресовање табака за тврд повез; 

11) Машина за шивење табака концем за тврд повез; 

12) Машина за округљивање рикне на књижном блоку; 

13) Машина за округљивање корице за тврд повез (топли поступак); 

14) Хидраулична преса за убацивање књижног блока у корице; 

15) Машина за топли биг за корице; 

16) Машина за израду корица за тврд повез; 

17) Машина за топлу пластификацију;  

18) Плотер за штампу пробних отисака одобрених корица за штампу; 

19) Машинe за израду и брендирање CD и DVD.  

Доказ: Понуђач доставља Изјаву, дату под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу да поседује одговарајућу опрему (Поглавље 

XII). 

Доказ за поседовање софтвера за дизајн и графичку припрему (Microsoft 

Office 13 или одговарајуће, Adobe creative kloud: комплетан пакет или 

одговарајуће и антивирус програм) је уговор о куповини или рачун. 
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