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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 8/2017 
 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 

 

I - Дана 06.06.2017. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, од стране једног понуђача, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку 

мале вредности број 8/2017: набавка услуге штампе и коричења, следеће садржине:  

 

1. Питање: 

 

„Под редним бр. 15 ПИСМО: Формат А4, Папир: 100gr OCR препринт, Штампа: колорна 

варијабилна персонализација, савијање, ковертирање у С6/5 коверте за машинско инсертовање, 

Штампа коверти: 2/0, ковертирање укључено у цену(свака припрема се разликује):  

- да ли се поред 6 мутација (број врсти посла) у свакој од 6 тражених врсти посла тражи 

идентичан изглед позадине писма у оквиру једне врсте за тражени тираж, или свако писмо има 

различит изглед тј. различиту припрему за штампу на нивоу сваког појединачног персонализованог 

комада писма?“ 

 

 

Одговор: 

 

 У свакој од 6 врсти посла предвиђено је да свако појединачно персонализовано писмо има 

различит садржај на нивоу сваког комада. То подразумева различите слике као и различит текст 

писама на нивоу сваког писма или групе писама у зависности од потребе. 

 

2. Питање: 

 

„Под редним бр. 16 ПИСМО ПЕРСОНАЛИЗОВАНО: Формат А4, Папир: 100gr OCR 

препринт, Штампа: колорна варијабилна персонализација (свака припрема се разликује) 

- да ли се поред следећих мутација/врсти посла(6,18,12,12 број врсти посла) у свакој од 

тражених врсти посла тражи идентичан изглед позадине писма у оквиру једне врсте за тражени 

тираж, или свако писмо има различит изглед тј. различиту припрему за штампу на нивоу сваког 

појединачног персонализованог комада писма? 

 

 



 Одговор: 

 

 У свакој од (6,18,12,12) врсти посла предвиђено је да свако појединачно персонализовано 

писмо има различит садржај на нивоу сваког комада. То подразумева различите слике као и 

различит текст писама на нивоу сваког писма или групе писама у зависности од потребе. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

 Славица Брђовић с.р. 


