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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

Број: 404-02-00012/4-1/2020-04 

Датум: 20. мај 2020. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) Комисија у поступку јавне набавке ЈН 3/2020 – Услуге штампања 

промотивног материјала, даје појашњење  

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Питања заинтересованих лица:  

 

1) У битним захтевима напомињете да је понуђач у обавези да у оквиру понуде одради 

графичку припрему за штампу наведених материјала у спецификацији.  

Наиме, моје питање је следеће. С обзиром на то да сте припрему за штампу већ 

доставили у конкурсној документацији, занима нас да ли сте мислили на приказе за сваки од 

наведених материјала.  

Уколико нисте мислили на приказе, молим Вас за информацију на шта сте конкретно 

мислили.    

 

Oдговор Комисије: У конкурсној документацији достављени су логотипи који су 

обавезни приликом штампања материјала. У зависности од врсте артикла у складу са 

правилима струке и естетиком утврђује се величина логотипа и испис. Што се тиче графичке 

припреме за штампу, предвиђено је да Добављач достави приказ за сваки артикал пре него што 

исти пошаље на штампу ради одобрења од стране Наручиоца. 

У складу са тачком 14. Конкурсне документације Добављач је дужан да пре штампе 

достави графичко решење припремљено за штампу (онлајн), као и по један узорак сваког 

материјала на којем ће се извршити штампа. По добијеној сагласности на графичко решење и 

материјал за штампу Добављач ће извршити услугу. 

 

2) Да ли можемо понудити замену приближних димензија или карактеристика за неке 

од тражених артикала? 

Одговор Комисије: Спецификацијом конкурсне документације ЈН 3/2020 – Услуге 

штампања промотивног материјала, дефинисане су  карактеристике материјала које се не могу 

мењати.  

Што се димензије тиче потребно је да нам појасните на које позиције конкретно 

мислите и које би одступање било у односу на димензије које су дефинисане у спецификацији 

конкурсне документације ЈН 3/2020 – Услуге штампања промотивног материјала. 

                                                                                          Комисија за јавну набавку 

                                   1. ______________________ 

                                   2. ______________________ 

                                                                                                     3. ______________________ 

Доставити: 

‒ Порталу ЈН; 

‒ архиви; 


