
 

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221 
ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69 

Е пошта: dekanat@fon.bg.ac.rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs 

 
 
СЛУЖБА  НАБАВКЕ 
Телефон и факс: 011/3950-847 
07-03 бр. 7/6 П3 
20.03.2015. године 

 
 
 

 
Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне 

набавке услуга  – Остале услуге штампања, партија 3,   
број: ЈН ВВ 07-03 бр 7-2015 П3 

 
 

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку услуга   – Остале 
услуге штампања, партија 3, број 07-03 бр 7-2015  П3, на питање потенцијалног 
понуђача од 18.03.2015. године.  

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, 
www.fon.bg.ac.rs,  линк тендери и Порталу за јавне набавке. 
 
  С поштовањем,  
 
 
 
 
 

    Комисија за јавне набавке формирана  
Решењем Декана 

                             број:  
07-03 бр 7/2 П3 од 05.02.2015. године 

  
 
 
 
Достављено :  
 

- Свим потенцијалним понуђачима за које  
постоји доказ да су преузели конкурсну документацију 
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СЛУЖБА НАБАВКЕ 

 
Комисија за јавну набавку услуга  – Остале услуге штампања,  партија 

3,  број 07-03 бр.7-2015 П3, образована решењем број 07-03 бр 7/2 П3 од 
05.02.2015. године 

 
Београд, 20.03.2015. године 

 
Предмет: 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда 
 

              Дана 18.03.2015. године примљенa су питања потенцијалног понуђача 
следећег садржаја:  
 

Pitanje 1 i odgovori na pitanje 

Za stavku br.1 - Ispitna sveska  - format (A4, 20,5 x 29,5) da li je to zatvoren format?  

      -   Za stavku br.1 – ispitna sveska – zatvoren je format. 

Što se tice štampe - da li je ista priprema na svim stranama?  
 

-  Na svim stranama je ista priprema .  

 
Koji papir želite za korice? Kakva je štampa na koricama? 1/0? 

           - Papir 80 gr. ofset, štampa 1/1na koricama. 

 
Da li zelite plastifikaciju i ukoliko da, da li je plastifikacija sjaj ili mat? 

           - Nema plastifikacije. 

Pitanje 2.i odgovori na pitanje 

 Za stavku br. 2 - Ispitna sveska za računovodstvo - format A4 da li je to zatvoren format?  

- Format je zatvoren. 

 
Što se tiče stampe - "štampa obostrano plavom bojom" na šta se odnosi - korice ili tabacni 
deo?  

-Štampa obostrano plavom bojom odnosi se i na korični i na tabačni deo. 

Da li je ista priprema na svim stranama tabacnog dela? 

- Na svim stranama tabačnog dela ista je priprema. 
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 Kakva je štampa?  

- Štampa je ofset. 

Da li mozete da pojasnite kakvu štampu želite na koricama, a kakvu na tabacnom delu?  

- I na koricama I na tabačnom delu ide offset štampa , ali priprema za korice i za 
tabačni deo je različita. 

 
Koji papir želite za korice? Kakva je štampa na koricama? 

- Papir treba da bude 80 gr I offset , štampa 1/1. 

 
Da li želite plastifikaciju i ukoliko da, da li je plastifikacija sjaj ili mat? 

 - Nema plastifikacije. 

 

Pitanje 3. i odgovori na pitanje 

Za stavku 3 - Knjiga za evidenciju - da li su svi listovi isti kod tabačnog dela?  

 - Kod tabačnog dela svi listovi nisu isti. 

Naveli ste da zelite tvrde korice. Od koliko milimetara treba da bude lepenka? Kojim 
kunsdrukom, od koliko grama presvlacimo lepenku? Da li zelite plastifikaciju i ukoliko zelite 
da li je sjaj ili mat? 

 – Lepenka treba da bude 3mm , knjigovezačko platno. 

 
Takodje, navodite da želite zlatotisak. Da li možete da nam date dimenzije za blindruk?  

– Dimenzije zavise od  potreba u datom momentu. 

Pitanje 4. i odgovori na pitanje 

Za stavku 9 - Kese - da li je ista štampa sa obe strane? 

 – Štampa za kese nije ista sa obe strane. 

Pitanje 5. i odgovori na pitanje 

Isto pitanje i za stavku 10. i stavku 11.  

- Nije ista štampa sa obe strane. 
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Pitanje 6. i odgovori na pitanje 

 
Za stavku 13. - Da li možete da nam date dimenzije PVC džepa i da nam kažete gde se lepi?  

– PVC džep lepi se sa unutrašnje strane fascikle i dimenzije su 20 cm x 20 cm. 

Pitanje 7. i odgovori na pitanje 

Za stavku 14 - Koncept blokovi - spirala, da li je po dužoj ili kraćoj strani? Koja je boja 
spirale? Da li je štampa korica 4/0? a štampa tabačnog dela - blanko? Malo je nejasno 
formulisano pa nam nije jasno kakva je štampa korica, a kakva tabacnog dela,  

- Spirala je po duzoj strain i  bele je boje.  Štampa korica je kolor, listovi su bez štampe.  

Pitanje 8. i odgovori na pitanje 

Za stavke 24,25 i 26 - Sertifikate i Zahvalnice - da li su personalizovani ili se radi jedna 
priprema, univerzalni su pa ćete vi dopisivati imena? 

 –  Sertifikati i Zahvalnice su personalizovane. 

Pitanje 9. i odgovori na pitanje 

Za stavku 27 - Evolucioni list -da li je ista priprema za svih 1 000 komada?  

- Za svih 1000 komada je ista priprema.  

Pitanje 10. i odgovori na pitanje 

Za stavku 28 - Akreditacija - da li ste mislili na laminaciju, pa na busenje rupica? I koju širinu 
trake želite? 

 – Topla tvrda plastika, bušenje rupice i pertla – traka sa zabicom bez štampe. 

Pitanje 11. i odgovori na pitanje 

Za stavku 29 - Da li mozete da nam date dimenzije za blindruk? 

  - Dimenzije za blindruk zavise od dizajna. 

Pitanja 12. i odgovori na pitanje 

Za stavku 30 - Koverte  - da li su sa ili bez prozora? Sta podrazumevate pod "plemeniti papir" 
– koverte su bez prozora. Plemeniti papir je Galaxy metallic. 

Pitanja 13. i odgovori na pitanje 

Stavka 31 - Novogodišnja čestitka - da li format koji ste naveli zatvoren format?   

- Format je zatvoren.  

 



 

5 

Pitanje 14. i odgovori na pitanje 

Stavka 32 - Vizit karte - za koliko osoba se rade vizit karte? Koliko priprema imamo za 
štampu? 

 – Radi se za sve zaposlene po potrebi , ražliciti su tiraži.  

Pitanje 15. i odgovori na pitanje 

Stavke 34. i 36. - naveli ste obim strana. Da li je to navedeni obim + korice?   

- Obim strana podrazumeva broj strana + korice 

Pitanje 16. i odgovori na pitanje 

Stavka  34 - 200 x 200 mm da li je zatvoren format?  

– Zatvoren  je format. 

Pitanje 17. i odgovori na pitanje 

Stavka 38 - Nalepnice - da li je isti oblik svih 300 komada?  

- Sve nalepnice nisu istog oblika. 

Pitanje 18. i odgovori na pitanje 

Naveli ste da rok ne moze biti duzi od 7 dana od prijema porudzbine. 
Da li je isporuka odjednom? 

 
- Ponuđač je u obavezi da isporuku dobara vrši sukcesivno, prema dinamici, količini i 
specifikaciji koju odredi naručilac. Rok isporuke ne može biti duži od 7 radnog dana od 
trenutka prijema narudžbenice. 

 

Pitanje 19. i odgovori na pitanje 

pitanje za stavku 37. Name tagovi - Niste naveli papir i gramaturu papira? 

- 90 mm x 50 mm, 4/0, ID sa stipaljkom i zihernadlom, 350 gr. kunzdruk  

 
 


