
 

 

               
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Број: 1473-5/2018 

Датум: 27. јул 2018. године  

Б е о г р а д, Фабрисова 10 

 

 

 

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама (''Сл.  гласник РС'',  бр.  124/12, 14/15 и 68/15) 

Наручилац објављује 

 

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ШТАМПЕ ЈНМВ-У-05/2018 

 

Један од потенцијалних понуђача је затражио додатна појашњења конкурсне документације, у 

делу који се односи на техничку спецификацију. 

 

1. Ставка 4: “ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА ИЗУЗЕТНИХ СПОСОБНОСТИ, НАУЧНЕ ОСНОВЕ 

И СМЕРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКУ ПРАКСУ “ 

ПИТАЊЕ: у колико боја је штампа листова ? 

ОДГОВОР: црно-бело (1/1). 

ПИТАЊЕ: у колико боја је штампа корица ? 

ОДГОВОР: 4/0. 

ПИТАЊЕ: који је повез ? 

ОДГОВОР: броширан. 

 

2. Ставка 5 „ИНФОРМАТОР О ЗУОВУ“ 

ПИТАЊЕ: који папир је за листове, а који за корице ? 

ОДГОВОР: за листове 80гр офсет, за корице 300гр кунстдрук. 

ПИТАЊЕ: да ли се корице пластифицирају и која је пластификација ? 

ОДГОВОР: корице се пластифицирају.  

ПИТАЊЕ: у колико боја је штампа корица, а у колико листова ? 

ОДГОВОР: штампа листова је црно-бела (1/1), а корица 4/0. 

ПИТАЊЕ: који је повез ? 

ОДГОВОР: кламер. 

3. Ставка 7 „ВИЗИТ КАРТЕ“ 

ПИТАЊЕ: на ком папиру се штампају визит карте ? 

ОДГОВОР: 300гр кунстдрук. 



ПИТАЊЕ: који је формат ? 

ОДГОВОР: 90х50мм. 

ПИТАЊЕ: да ли се пластифицирају и којом пластификацијом ? 

ОДГОВОР: пластифицирају се. 

 

4. Ставка 7 „КАЛЕНДАР ВЕЛИКИ“ 

ПИТАЊЕ: на ком папиру се штампа календар ? 

ОДГОВОР: 150гр кунстдрук. 

5. Ставка 10 „КАЛЕНДАР СТОНИ“ 

ПИТАЊЕ: на ком папиру се штампају листови ? 

ОДГОВОР: 150гр кунстдрук. 

ПИТАЊЕ: која је граматура триплекса ? 

ОДГОВОР: 300гр. 

ПИТАЊЕ: да ли се триплекс пластифицира ? 

ОДГОВОР: да. 

6. Ставка 11 „БЛОК Б5“ 

ПИТАЊЕ: који је папир за листове, а који за корице ? 

ОДГОВОР: за листове 80гр офсет, за корице 300гр кунстдрук. 

ПИТАЊЕ: у колико боја је штампа листова, а у колико корица ? 

ОДГОВОР: штампа листова је црно-бела (1/1), а корица 4/0. 

ПИТАЊЕ: да ли се корице пластифицирају и која је пластификација ? 

ОДГОВОР: пластифицирају се. 

7. Ставка 12 „БЛОК А4“ 

ПИТАЊЕ: да ли је повез спирала или лајмовање ? 

ОДГОВОР: лајмовање. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: одговор на питање везано за пластификацију корица за ставку 5: 

„ИНФОРМАТОР О ЗУОВУ“, за ставку 7: „ВИЗИТ КАРТЕ“ и за корице за ставку 11: „БЛОК Б5“ 

је потврдан. Што се тиче врсте пластификације, позивамо понуђаче да дају цену и за мат и за 

сјај (о врсти пластификације биће одлучено накнадно), док ће за упоређивање понуда служити 

понуђена цена за мат пластификацију, тако да у колони у коју треба унети укупну цену без пдв-

а, која ће служити као општи критеријум за упоређивање приспелих понуда, уписати цену за 

мат пластификацију. 

 


