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Додатне информацијe/појашњења број 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга – Услуге штампе, шифра: 

ЈНОП 05/19 

 

Наручилац је дана 12.04.2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила, примио 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга – Услуге штампе, шифра: ЈНОП 05/19, код Наручиоца заведен под бројем: 

ЈНОП 05/19-825, у оквиру којег је тражено следеће појашњење:  

 

Питање 1: „Ставке 21 - 28 туристичке мапе на различитим језицима, да ли је свих 50 

листова у оквиру блока иста штампа?“ 

 

Питање 2: „Ставке 21 - 28 туристичке мапе на цепање, да ли наведени тираж представља 

број блокова или број листова? Нпр. ставка 22 енглески језик пише да је тираж 20.000 

комада, уколико је реч о блоковима то представља 20.000 комада блокова x 50 листова по 

блоку = 1.000.000 листова. Док, уколико тираж представља број листова, који се потом 

повезују у блокове од 50 листова по блоку то онда представља 20.000 комада листова / 50 

листова по блоку = 400 блокова?“ 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 15.04.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи: 

 

Одговор 1: Ставке 21.-28., (туристичка мапа на цепање и мапа Петроварадиснке тврђаве на 

цепање) подразумевају штампу мапа на различитим језицима. Свака ставка се односи на 

други језик и штампа се посебно у складу са потребама наручиоца. Када се одштампа нека 

од ставки, листови мапе из те ставке се путем дораде лајмују у блокове. 

 

Одговор 2: За ставке 21.-28., (туристичка мапа на цепање и мапа Петроварадиснке тврђаве 

на цепање) дат је опис за штампу листа мапе као и тираж, док је путем дораде потребно да 

се листови лајмују у блокове. Дакле, тираж се односи на број листова, а не на блокове. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

Чланови комисије за јавну набавку 
 


