
СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ У4/2015 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације  

 

Дана 03.09.2015. године, достављена су питања  и захтев за додатним појашњењима по јавној 

набавци број У4/2015: штампање конференцијског програма и часописа САЈ, по позиву 

објављеном дана 02.09.2015. године на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Архитектонског факултета, следеће садржине:  

 

Питање 1: 

„Каква је динамика испоруке? Уколико је сукцесивна, да ли можете да нам кажете 

макар оквирно да ли би то било на месечном, кварталном нивоу?“  

Одговор: 

Ставке 1 и 2 одмах по потписивању уговора, ставке 3 и 4 средином октобра 2015. 

године и ставка 5 у новембру 2015. године. Наручилац је у конкурсној документацији у 

моделу уговора, члан 12 прецизирао „Овај уговор је закључен и ступа на снагу даном 

потписивања обе уговорне стране и важи до испуњења уговорних обавеза од стране 

Извршиоца, а најдаље до 01.02.2016. године“. 

 

Питање 2: 

„Обим - да ли је наведени обим (за све ставке) са или без корица?“ 

Одговор: 

Без корица. 

 

Питање 3: 

„За ставке 2,3,4 и 5 навели сте у доради - броширано, шивено концем. Желимо да вам 

сугеришемо да је обим сувише мали (мали број страна) да би се шило, као и да је офсет 

материјал за који је предвиђен биндер или кламовање. Молимо вас да прецизирате 

дораду за наведене ставке.“ 

Одговор: 

Обрада повеза је као што је наведено у спецификацији. 

 

Питање 4: 

„За ставку 1 - Да ли можете да нам дате отворен формат корице ( не знамо колика је 

клапна)?  Да ли је џеп предвиђен да се лепи и да ли можете да нам дате димензије џепа 

или је џеп предвиђен алатом без додатног лепљења (прорез)?“ 

Одговор:  

Апроксимативно 40 x 20.5 цм, џеп је 10 x 20.5 цм са лепљењем.  

 

Питање 5: 

„За ставку 3. и 4.  да ли је пластификација мат или сјај? Претпостављамо да је 

предвиђени лак за корице УВ лак? „ 

Одговор: 

Пластификација је мат, лак је УВ.  

 

Питање 6: 

„Питање 1 - за све ставке, када наводите Обим - да ли је то број  

страна са или без корица?“ 

Одговор: 

Без корица. 

 

 

 



Питање 7: 

„Питање 2 - за ставке 2,3,4 и 5. у доради сте навели : Шивено концем  

кроз превој. Желимо да вам укажемо да је обим- број страна сувише танак  

да би се шило. Осим тога, офсет је материјал који се не шије, већ је  

предвиђен биндер или кламовање. Молимо вас да размотрите сугестије и  

прецизирате какву дораду желите.“ 

Одговор: 

Обрада повеза је као што је наведено у спецификацији. 

 

Питање 8: 

„Питање 3 - за ставку 3. и 4. ( САЈ 1. и 2. ) да ли је пластификација мат или сјај?  И да 

ли је лак УВ лак?“ 

Одговор: 

Пластификација је мат, лак је УВ.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  

     КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


