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Питања и одговори: 

 

Питање: 

 

1. U okviru dodatnih uslova, Naručilac zahteva dokazivanje finansijskog i poslovnog 

kapaciteta, putem dokazivanja da Ponuđač nije bio u blokadi u prethodnih 12 

meseci. Kao način dokazivanja ovog uslova, Naručilac traži 3 različita dokaza, od 

kojih samo prvi-potvrda NBS dokazuje gore naveden uslov, dok su preostala dva 

suvišna, te Vas molim da preostala dva načina dokazivanja uslova koji i nije 

naveden u okviru dodatnih uslova, izbrišete, kako ne biste zbunjivali Ponuđače, i 

kako bi KD bila u skladu sa ZJN. 

 

Одговор: 

 

     Наручилац се изјашњава да ће преостала два начина доказивања избрисати 

као сувишна, осим доказивања путем потврде Народне банке Србије. 

 

Питање бр. 2. 

Po pitanju kadrovskog kapaciteta, Naručilac stavlja akcenat na 1 dizajnera, i na 1 
lektora-korektora. Obzirom da zvanje "dizajner" nepostoji, te pretpostavimo da je 
Naručilac mislio na grafičkog dizajnera, Vas molim da isto ispravite.  
Što se tiče lektora-korektora, insistiranje Naručioca na ovom zaposlenom, koji vrši 
uslugu nezavisnu od usluge štampe, i za koju je Naručilac trebao raspisati posebnu 
nabavku, istovremeno nije od krucijalnog značaja ove nabavke. Naime, današnji 
način poslovanja štamparija, traži od njih visoko koncetrisanu specijalizaciju u 
poslovima štampe, dok poslove korekture i lekture obavljaju druga lica, agencije, 
preduzeća. Iz toga se da zaključiti, da štamparija ne može imati npr. 5 izdanja, na 
kojim će biti navedeno da je ona, ili lica angažovana od strane štamparije, vršila 
uslugu lekture i korekture. Smatramo da je za Naručioca bitnije da definiše strukturu 
zaposlenih iz grafičke branše direktno uključenih u proizvodni proces, kako bi 
umanjio rizik od dobijanja nekvalitetnog proizvoda, ukoliko bi u njegovoj proizvodnji 
uticala nestručna lica. Naime, naručiocu je bitnije da ponuđač ima ofset mašinistu, 
knjigovezca, i tome slično u određenoj strukturi. Molim Vas da zahtevani kadrovski 
kapacitet, prilagodite potrebama navedene javne nabavke, pre svega insistiranjem 
na radnicima grafičke struke, pre nego na lektoru i korektoru, uslov koji Vas molimo 
da izmenite.  

 

Одговор 2. 
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Наручилац се изјашњава да се захваљује на наведеној примедби и да 

додатни услов у погледу кадровског капацитета мења да гласи: 

кадровкси капацитет: да располаже довољним кадровским капацитетима (најмање 10 

запослених), као и да има запослене на неодређено или одређено време или путем 

уговора о привременим и повременим пословима или ангажоване по уговору о делу и 

то најмање 2 запослена или ангажована  лица  на пословима офсет машинисте и 

књиговесца (односно по једног офсет машинисту и једног књиговесца) и најмање 

једног графичког дизајнера и лектора-коректора са завршеном високом школом 

стеченом на студијама другог степена, односно академске или струковне студије; 

лектор-коректор и графички дизајнер  су вршили лектуру, коректуру, односно 

дизајнирали најмање 5 издања која имају ЦИП, ИСБН или ИССН број. 

 

3. Evidentno je takođe, da Naručilac nema apsolutno nikakvih zahteva po 

pitanju tehničkog kapaciteta u smislu potrebne opreme za izvršenje navedene 

nabavke. Te se stiče utisak, da se bilo koja firma sa pozitivnim bilansom, 2 

zaposlena javiti na predmetnu nabavku. Zahtevamo da Naručilac navede 

opremu, neophodnu za izvršenje nabavke. 

 

Одговор: 

Наручилац додаје захтев да Наручилац треба да има у власништву, по уговору 

о закупу или на лизинг стандардну офсетну и дигиталну машину за штампу. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

формирана решењем декана бр. 04-5/54 

проф.др Дејан Миленковић 


