
 

 

Комисија за јавну набавку услуга штампања публикација Економског 

факултета, број ЈН 12/2015, образована решењем Декана Економског 

факултета у Београду, бр. 3564/2 од 02.10.2015. године 

 

                               

Београд, 06.11.2015. године 

 

 

Предмет:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Поводом поступка јавне набавке услуга – штампање публикација Економског 

факултета, ЈН 12/2015,  примљено је питање потенцијалног понуђача следеће 

садржине:  

 

Одговор: Цена се даје за наведену и тражену спецификацију. Уколико се због жеље 

аутора ради лак на корицама таква услуга ће се посебно обрачунати на основу 

ценовника штампара, а у складу са графичким нормама. С обзиром да постоји 

могућност да се оваква потреба јави, неопходно је да понуђач испуњава овај услов. 



 

 
Одговор: У конкурсној документацији је наведена могућност да се у одређеним 

ситуацијама путем накнадног договора графички дизајн и графичка припрема 

корице одради од стране штампара на основу задатих елемената издавача. У том 

случају се цена дизајна, припреме и отиска на плотеру одређује по ценовнику 

штампара, а у складу са графичким нормама. У таквим ситуацијама се ради 

отисак на плотеру. 

 

 

 
 

Одговор: Део конкурсне документације није адекватно протумачен од стране 

заинтересованог лица. Није потребно да се све књиге које издаје издавач 

објављују истовремено и као CD или DVD издањa. У неким случајевима 



 

(најчешће код уџбеника) потребно је објавити и допунски материјал (задаци, 

примери, презентације…) као прилог на CD-у или DVD-у који се прилаже уз 

штампану верзију уџбеника. Такође, у неким случајевима зборници са научних 

конференција се објављују искључиво у електронској форми када организатори 

конференције на томе инсистирају. Израда и штампа CD-а или DVD-а се 

посебно наплаћује и обрачунава. 

 

 

Одговор: За сваку партију прецизно је наведена техничка спецификација 

књига. Достављени узорци морају бити захтеваних техничких 

карактеристика и квалитета, осим обима (броја страна). На узорцима у 

траженим форматима се инсистира из разлога што издавач издаје велики број 

преведених наслова чији инострани издавачи од којих су откупљена права 

инсистирају на одређеним форматима својих преведених издања. Због тога 

издавач мора бити сигуран да је заинтересована страна у могућности да 

изведе штампање књига и у наведеним форматима и у складу са траженим 

спецификацијама. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку услуга штампања публикација  
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