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Beograd, 02.11.2015. godine 

 

 

Predmet:  Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 

 

Povodom postupka javne nabavke usluga – štampanje publikacija Ekonomskog fakulteta, 

JN 12/2015,  primljeno su pitanja potencijalnog ponuđača sledeće sadržine:  

1. U konkursnoj dokumentaciji kao uslov za učešće u postupku javne nabavke za sve 

tri partije naručilac traži da ponuđač poseduje dve ofset mašine četvorobojne B2 

ili B1 (jedna sa lakom) – potrebno je da se pojasn:  

A) zašto se traži mašina „sa lakom“, kada u tehničkoj specifikaciji ni jedna knjiga nema 

lakiranje, već plastifikaciju?  

 

Odgovor: U našem opusu imali smo i nekoliko knjiga koje su rađene sa koricama sa 

lakom (Menadžment i strategija, Menadžment pomoću projekata, Upravljanje izvozom I 

druge). Da li će biti samo plastifikacija ili i lak, zavisi i od dizajnerskog rešenja i želje 

autora. 

B) zašto se za sve tri partije traži posedovanje četvorobojne mašine (mašine koja u 

jednom prolazu štampa četiri boje) kada se za partiju 1. Traže udžbenici u jedni+o biji 

(crno belo) a za partiju 2.sa dve boje? 

 
Odgovor: Zbog štampe korica. Sve knjige iz sve tri partije imaju korice u punom koloru. 

2. U uslovima za učešće ponuđača traži se i: 

A)da ponuđač ima ploter širine 106cm ili veći na voter bejz bazi (ne solventni zbog 

kvaliteta štampe), sa mogućnošću štampe na sintetičkim materijalima da se ne 

otiru.  

- Imajući u vidu da ploter služi za štampu velikih formata u malim tiražima 

(plakata, bilborda...), a konkursnom dokumentacijom se ne zahteva štampanje 

istih, zašto se kao uslov za učešće traži da ponuđač ima ploter, sa karakteristikama 



 

koje nemaju veze sa predmetom javne nabavke jer ne postoji veza između 

štampanja knjiga i „postojanja mogućnosti štampe na sintetičkim materijalima“? 

 

Odgovor: Nekada je potrebno da se odobri dizajn odštampan na papiru u punom koloru. 

Traženi ploter je za štampu na kvalitetnim materijalima. 

Б) да понуђач има машину за израду и брендирање CD и DVD.  

- имајући у виду да се под израдом CD и DVD подразумева изливање дискова, 

а под брендирањем, претпостављамо, штампање на дисковима те да се у 

сваки примерак уџбеника не  инсертује ЦД а да се за сваку припрему, дакле 

комплетан тираж сваког наслова, нарезује само један ЦД, није јасно зашто 

је понуђачу потребна машина за изливање и уштампавање CD и DVD. 

 
Odgovor: Nekada uz knjigu koja se štampa kao dodatak ide CD ili DVD. Potrebno je 

brendiranje CD. Kao neki od primera ovako štampanih udžbenika su: Menadžment i 

strategija, Menadžment pomoću projekata, Kanali marketinga i drugi. 

 

 

 

Komisija za javnu nabavku usluga štampanja publikacija  

Ekonomskog fakulteta, broj JN 12/2015 

 


