
 

Наш број: 4243/1 
Датум: 30.10.2018. године 

 
 
Комисија за јавну набавку услуга – штампање публикација Економског факултета 
у Београду, редни број ЈН 14/2018, образована решењем декана бр. 3791/2 од 
04.10.2018. године 
            
Предмет:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 
 
 
Наручилац је примио следећа питања потенцијалног понуђача: 
 
 
1. Јавна набавка број 14/2018 за узорке се тражи минимална одступања. Шта 
значе минимална одступања, каква су то одступања? При томе за први узорак 
(примерак издања у једнобојној штампи у тврдом и у меком повезу у формату Б5, 
на офсетном 80-грамском папиру) не стоји да су дозвољена минимална 
одступања. Из ког разлога не пише или није дозвољено минимално одступање за 
тај узорак? Требало би да стоји и пише приближних карактеристика за све 
тражене узорке како и сам закон налаже.  
 
Одговор: С обзиром да се ради о нестандардним форматима, када су у питању 
узорци за двобојну штампу и штампу у пуном колору, у том смислу су и дозвољена 
минимална одступања и то +/- 15%  по дужини, и по ширини, од димензије 
узорка у двобојној штампи у меком повезу (захтевано 20цм x 25цм или 19цм x 
23,4цм, на офсетном 80-грамском папиру) и димензије узорка у пуном колору у 
меком повезу (захтеванo 21,5цм x 25,1цм на 115-грамском мат кунздруку).  

Када је у питању стандардни Б5 формат, биће прихваћен узорак и у димензији 
књижног блока 16,5цм x 23,5цм, као и у димензији 17,00цм x 24,00цм. За тврди 
повез корице су веће по ширини од димензија књижног блока од 3мм до 5мм, а по 
висини са сваке стране од 2мм до 3мм. У том смислу, и поднети узорак може да 
одступа. 

2. Захтевате на узорцима да буду оригинална обележја штампара. Како и на који 
начин се мисли да ЦД или ДВД буду обележена? Јер се у пракси то не ради. 
 



 

Одговор: Како се ЦД односно ДВД доставља на једном од штампаних издања, 
потребно је да се на самом ЦД-у, односно ДВД-у налазе подаци који 
недвосмислено указују да поднети ЦД односно ДВД прати садржај штампаног 
издања (наслов издања, аутори, година издања и сл.). На самом ЦД/ДВД не мора 
бити ознака штампара, али је она обавезна на штампаном издању које га прати. 

Штампано издање које се подноси са ЦД/ДВД, не мора бити један од узорака који 
се подноси као доказ једнобојне штампе Б5, односно двобојне штампе, односно 
штампе у пуном колору, већ може бити и неко друго издање које је штампао 
понуђач. 

3. На страни 19-достава узорака: кажете да уколико достављени узорци нису 
захтеваних техничких карактеристика и квалитета (припреме, штампе и повеза) 
изузев обима (број страница), понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Шта 
подразумевате под припремом? Како ће се мерити квалитет припреме? 
 
Одговор: Квалитет припреме се мери на основу финалног штампаног производа 
(књиге) који је достављен као узорак. Уколико су сви елементи штампаног издања 
читљиви и јасно видљиви онда се сматра да је и припрема задовољавајуће урађена. 
Припрема се сматра неадекватном, и узорак ће се одбити као неприхватљив, 
уколико су графички елементи (илустрације, графикони, формуле) нечитки, мутни 
или пикселизовани (у том случају је јасно да фотографије нису урађене у 
резолуцији 300 dpi, односно 118,11 пиксела/центиметру). 

  
4. Да ли се узорци морају доставити на захтеваним граматурама или могу бити 
сличних граматура? 
 
Одговор: Узорци морају бити на захтеваним граматурама. 

      

 
 

          
Комисија за јавну набавку 

 број ЈН 14/2018 
 
 


