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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА, ОДГОВОРИ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА:  НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ ОБРАЗАЦА, ЈН 65/20 

Овим путем Вас обавештавамо о измени и одговорима на питања у отвореном поступку јавне набавке добара са 

закључењем оквирног споразума - НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ ОБРАЗАЦА, ЈН 65/20, (у складу са чланом 

63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 

ПИТАЊЕ 1:  
 
Молимо Вас да нам дате детаљан опис за ставку 43 - АБОНЕНТСKЕ KЊИЖИЦЕ, будући  да сматрамо,  да је 
израда врло компликована и захтевна? 
 
ОДГОВОР 1: 
 
- Папирни повез, висина 7 цм, ширина 10 цм, број страна 31, свака страна има перфорацију на два места 

(између сваког назива оброка), поред сваког назива оброка (доручак,ручак,вечера) потребна нумерација од 4 

броја  који је одштампан и на насловној страни.ЈЕДАН БРОЈ ЗА ЈЕДНУ KЊИЖИЦУ, на свакој страни поред 

нумерације и назива оброка је и број који означава дан у месецу, на насловној страни одштампано МУП РС, 

Одељење за организовање исхране и смештаја и нумерација, перфорација сваког листа, танак папир 

ПИТАЊЕ 2:  
 
Да ли сви артикли од ставке 1 до 43 имају специјалну штампу на корицама и унутра (припрему за штампу коју 
нам достављате ви)? 
 
ОДГОВОР 2: 
 
Нема потребе за специјалном штампом и ми не достављамо припрему за штампу, само шаљемо узорке 
образаца. 

 
ПИТАЊЕ 3:  
 
Када кажете индикован у 2 или у 3 примерка, да ли то значи да постоји нумерација која се понавља (бројеви се 

понављају – ако је индикован у 2 примерка иде нумерација 1,1,2,2,3,3...- ако је индикован у 3 примерка онда је 

нумерација 1,1,1,2,2,2,3,3,3,...) или бројеви иду редом од 1 до 100? 

ОДГОВОР 3: 
 
Ако је образац индигован ,бројеви се понављају ( у два примерка:1,1,2,2,3,3.....а ако је индигован у три примерка 

1,1,1,2,2,2,3,3,3.......) 

 



 

ПИТАЊЕ 4: 
 
Да ли се индиговане стране разликују у боји штампе или садржини? 

 
ОДГОВОР 4: 
 
Индиговане стране се не разликују ни по боји ни по садржају. 
 
ПИТАЊЕ 5: 
 
Ставка 22. уплатнице  - да ли су то уплатнице опште намене или са специјалном штампом (попуњен текући 
рачун)? 
 
ОДГОВОР 5: 
 
Ставка бр.22 - уплатнице су за општу намену. 
 
ПИТАЊЕ 6: 
 
Ставка бр 31. Књига гостију – који формат, врста папира и број листова? 

 
ОДГОВОР – ИЗМЕНА грешком је уписана ставка књига гостију у новој важећој конкурсној 
документацији ова ставка је обрисана из техничке спецификације и обрасца понуде. 
 
ПИТАЊЕ 7: 
 
Ставка 41. Магацинске картице  - шта је меки картон? Да ли је то 140 г картон и димензије 10*24.5цм? 

ОДГОВОР 7: 
 
Магацинска картица је димензије 25цм х22цм и израђена је од 250г картона.  

ПИТАЊЕ 8: 
 
Ставке 42. и 43. Месечна књига зарада и Абонентске књижице  - да ли је папир исто НЦР и које су тачне 

димензије производа? Да ли корица треба да буде тврда или мека? 

ОДГОВОР 8: 

Месечна књига зараде је тврд повез, папир нцр, формат А5, абонентске кљижице су папирни, меки повез, 

папир нцр, висина 7 цм, а ширина 10 цм  

ПИТАЊЕ 9: 

Ставка 20. пише да је димензија 150*100 што није А5 (А5 ЈЕ 145*205) – која је права димензија овог артикла? 

ОДГОВОР – ИЗМЕНА Ставка 20. налог за исправку је димензије 15цм х 10цм, ова измена је извршена у 

новој важећој кокурсној документацији.                                      

 

 

 



 

Све наведене измене налазе се у НОВОЈ ВАЖЕЋОЈ КОКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ објављеној 

09.11.2020. године  на интернет страници наручиоца и Порталу Управе за јавне набавке.   

Понуђачи су у обавези да понуду доставе на новој конкурсној документацији  у супротном њихова понуда неће 

бити узета у разматрање и биће оцењена као неприхватљива. 

Због измена конкурсне документације а у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама рок за преузимање 

конкурсне документације и доставу понуде помера се до 17.11.2020. године до 10:00 часова. Благовременом ће 

се сматрати понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Министарства, најкасније до 10:00 

часова последњег дана рока. Поступак отварања понуда спровешће се 17.11.2020. године у 11:00 часова, у 

просторијама Министарства. 

Обавештење о продужење рока је објављено дана 09.11.2020. године на интернет страници наручиоца и 

Порталу Управе за јавне набавке.  

 

 

                                                                                             КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 


