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ПРЕДЕМЕТ: Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале 

вредности услуга – Услуге штампања, број јавне набавке 1.2.5/2015 

________________________________________________________________________________ 

 

Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге 

штампања, број јавне набавке 1.2.5/2015, доставља одговор на питањa заинтересованих лица 

од 21.11., 22.11. и 24.11.2015. године, обавештење о измени конкурсне документације, 

пречишћен текст-измењену конкурсну документацију и обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда. 

Одговор са прилозима су објављени на сајту Библиотеке града Београда, Порталу 

јавних набавки града Београда и Порталу јавних набавки. 

 

                                                                                              

 

 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку у поступку јавне 

набавке мале вредности услуга – Услуге штампања,  

број јавне набавке 1.2.5/2015 

образована Решењем бр. 04-393 од 02.10.2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга – 

 Услуге штампања, 

број јавне набавке 1.2.5/2015 

образована Решењем бр. 04-393 од 02.10.2015. године 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на питање заинтересованих лица 

 

Дана 21.11., 22.11. и 24.11.2015. године достављена су питања заинтересованих лица. 

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у 

предметном поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), дана 

24.11.2015. године Комисија даје следећи: 

 

О Д Г О В О Р 

 

Питање 1: 

Na strani 11/39 kao dodatni uslov navodite pored ofset masine i "да има машину за дигиталну 

штампу, црно – белу и у колору" pa Vas pitamo zasto trazite bas masinu za digitalnu stampu kada 

tirazi nisu za digitalnu stampu i da li na taj nacin diskriminisite ponudjace i onemogucavate 

konkurenciju?Cene tih masina su preko 10000 evra  a u pitanju je JNMV? Nije li logicnije da 

trazite dostavno vozilo a ne 3 masine od cega su dve ne upotrebljive za ovu JN.? 

Одговор: 

Извршена је измена конкурсне документације. Погледати Измену конкурсне документације 

бр. 2 од 24.11.2015. године. 

Питање 2: 

Na istoj strani 11/39 navodite 10 zaposlenih ili radno angazovanih. Sta ce da radi 10 zaposlenih u 

postupku JNMV? Mozda da donosi autobusom stampu? 

Molimo za odgovor u skladu sa ZJN. 

Одговор: 

У предметном поступку јавне набавке наручилац се, при одређивању неопходног кадровског 

капацитета пре свега руководио структуром и обимом посла, максималним роковима за 

реализацију сваке појединачне поруџбине и временом трајања уговора, а не искључиво 

процењеном вредности јавне набавке. Имајући у виду да се уговор закључује најдуже на 

годину дана, предметну услугу је неопходно континуирано, у складу са потребама 

наручиоца, пружити за све време трајања уговора.  За наручиоца је превасходно важно да у 

сваком тренутку, понуђач са којим буде закључен уговор, има на располагању стручну, 

квалификовану и радну снагу  за реализацију предметне услуге. Дакле, то не морају бити 

уско гледано лица која раде на пословима штампања, већ и лици која се баве општим 

пословима (магационери, рачуновође, комерцијалисти итд...) која  ће бити ангажована на 

извршењу уговорних обавеза по основу ове јавне набавке, те је стога овај захтев у логичкој 

вези са предметом јавне набавке. Такође, логично је да понуђач неће пружати услугу само 

нама као наручиоцу, већ да има мрежу постојећих клијената којима већ пружа услуге. 

Питање 3: 

Не разумемо додатни услов да поред офсет машине тражите и  2 дигиталне машине (црно 

бела и колор) ?Образложење: Како су то две различите врсте штампе(дигитална за мале 

тираже а офсет за велике) мишљења смо да офсет машина, у овом поступку ЈНМВ у 

потпуности испуњава технички капацитет а према Спецификацији из КД-ције. Овим 

додатним условом, сматрамо, без потребе(куповина,лизинг,закуп дигиталних машина) 



утичете на повећање цене Понуде што није у интересу Понуђача а самим тим ни  Буџета  

РС.Молимо да размотрите овај додатни услов. 

Одговор: 
Извршена је измена конкурсне документације. Погледати Измену конкурсне документације 

бр. 2 од 24.11.2015. године. 

Питање 4: 

Не разумемо додатни услов : 10 запослених у поступку ЈНМВ?  Образложење:Чак ни велики 

системи у поступцима ЈН преко 5,000,000,оо динара немају овакве додатне услове те Вас 

најљубазније молимо да размотрите овај услов. 

Подсећамо, да је Наручилац обавезан да омогући конкуренцију,да додатним условима не 

дискриминише Понуђаче као  и да додатни услови морају бити у логици са јавном набавком. 

Одговор: 

Погледати одговор за питање бр. 2. 

Питање 5: 

ставка 1 - да ли су колорне стране груписане независно од црно белих страна, или су 

измешане? 

Одговор: 

Колорне стране нису груписане. 

Питање 6: 

ставка 2 - да ли су 32 колорне стране груписане независно од црно белих страна, или су 

измешане? 

Одговор: 

Колорне стране нису груписане. 

Питање 7: 

ставка 7 - да ли коверте набавља и доставља наручилац или понуђач? која је димензија 

штампаног отиска? 

Одговор: 

Коверте обезбеђује понуђач. Димензија штампаног отиска, односно блиндрука је ø 15mm. 

Питање 8: 

ставка 8 - молим вас да појасните отисак за позивнице и коверте? Тј. прецизније на шта 

мислите под "клише" јер клише није отисак, већ алат! Ко исти доставља? 

Одговор: 

Клише израђује понуђач. 

Питање 9: 

ставка 12 - наведени тираж износи 1500, то значи 1500 истоврсних визит карти, из једне 

поруџбине. Молим Вас да уколико то није случај, да исто прилагодите конкурсној 

документацији и наведете колико различитих припрема у ком тиражу иду. 

Одговор: 

У тиражу од 1500 комада визит карти израђује се 15 различитих визит карти (15х100) 

Питање 10: 

ставке 13 и 14 и 15 - исто питање као и за ставку 12, да ли је у питању истоврсна припрема 

из једне поруџбине? Уколико није, молим Вас наведите. 

Одговор: 

За ставке  13, 14 и 15 у питању је истоврсна припрема. 

Питање 11: 

ставке 18 и 19 - молим Вас да појасните шта представљају "мали и средњи џеп" и да 

окачите слике истих у оквиру конкурсне документације како би се могла саставити понуда. 

Није наведено која штампа је у питању, молим наведите. 

Одговор: 

У другој измени конкурсне документације од 24.11.2015. године постављена је слика узорка 

за позиције 18 и 19. Разлика између позиције 18 и 19 је само у димензијама. 

За „мали и средњи џеп“  не ради се штампа.  



Питање 12: 

ставка 20. - која је штампа код ове ставке? 

Одговор: 

Не ради се штампа. 

Питање 13: 

Молим Вас да код свих великих тиража наведете која је количина из једне поруџбине, јер у 

супротном доводите понуђаче у заблуду и добијене цене неће бити реалне. 

Одговор: 

С обзиром на непредвидивост потреба наручиоца за предметним услугама и немогућности 

планирања истих, јер оне превасходно зависе од објективних фактора а не од воље 

наручиоца тираж се наручује, сукцесивно, током периода важења уговора. Оквирна 

минимална количина која се наручује код великих тиража  (позиције 13, 14, 15, 17, 21, 22 и 

23) је 5000 комада.  

Питање 14: 

Код свих ставки наводите да припрему ради понуђач, молим Вас да јасно прецизирате на 

шта мислите под "припремом", јер понуђач у тренутном облику конкурсне документације 

не може да да понуду са припремом која обухвата дизајн такорећи од нуле и сл. јер је та 

категорија варијабилна. Припрема коју понуђач може да обавља тиче се припреме ЗА 

ШТАМПУ, и то готовог материјала које наручилац доставља. Све осим тога, у тренутној 

конкурсној документацији је у противном са ЗЈН. Молим Вас да прилагодите конкурсну 

документацију. 

Одговор: 

Под припремом се подразумева прелом текста, обрада фотографија, графичко-техничко 

уређење производа и дизајн корица и каталога. Сав неопходни материјал доставља 

наручилац, како је и наведено у конкурсној документацији за предметни поступак 

Питање 15: 

Желим да укажем да измене конкурсне документације који сте окачили на порталу јавних 

набавки дана 19.11. и даље садрже датум 24.11. као рок за предају понуда, те се из тога 

стиче утисак да документација није ни измењена. Исто тако у Вашим одговорима на 

питања стоји нпр. код ставке 12 визит карте да није у питању 1500 комада, већ 15x100 

комада, а то није унесено у измену конкурсне документације и од изузетне је важности за 

прецизирање цене. 

Из истог разлога стичемо утисак да је могуће још таквих пропуста у конкурсној 

документацији, те Вас молим да прилагодите и прецизирате Ваше захтеве у оквиру ове 

набавке.  

Замолио бих Вас опет да окачите слике спорних ставки (нпр 18 и 19) како би испоштовали 

начела једнакости и конкурентности ЗЈН (а не територијалног ограничавања доласком 

лично у Београд), као и да подсетим на остала неодговорена питања. 

Одговор: 

!9.11.2015. године на Порталу јавних набавки постављено је Обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда.  

У складу са даљим наводима извршене су измене бр. 2 конкурсне документације. 

 

У складу са напред изнетим наводима и одговорима Комисија је извршила измену 

конкурсне документације за јавну набавку услуга - Услуге штампања, број јавне набавке 

1.2.5/2015.  

Понуђачи подносе понуде у складу са извршеним изменама. 

У прилогу достављамо пречишћен текст-измењену Конкурсну документацију. 

Имајући у виду да је дана 24.11.2015. године измењена конкурсна документација, а 

како је чланом 63. став 5. Закона прописано да ако наручилац измени конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да 

продужи рок за подношење понуда, нови рок за подношење понуда је 02.12.2015. године до 



10.00 часова. Отварање понуда ће се одржати одмах након истека рока за подношење 

понуда дана 02.12.2015. године у 10.30 часова. 

 

 

У прилогу достављамо обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку у поступку јавне 

набавке мале вредности услуга – Услуге штампања,  

број јавне набавке 1.2.5/2015 

образована Решењем бр. 04-393 од 02.10.2015. године 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


