
 

 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 14/15, 

68/15) у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 52/19, питањa и одговоре објављујемо на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП ''Скијалишта Србије''  

 

 

ЈНМВ 52/19 

Штампарске услуге – офсет штампа 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 01– 11.10.2019. 

 

Питања потенцијалног понуђача: 

 

 

Poštovani, 

imamo par pitanja u vezi specifikacije za JNMV br.52/19: 

 

Pitanja i odgovori:  

 

Stavka 6 - vizit karte:  koliko imena je u sklopu tiraža od 12.000 kom i koliko je tiraž po jednom 

imenu. Da li su vizit karte standardnog formata 90x50mm ili ... 

 

Odgovor: ukupno će biti između 50 i 70 imena. Vizit karte se štampaju sukcesivno u tiražu 

od 50 – 200 kom po imenu 

 

Stavka 7 - knjiga obrazaca A5: na kom papiru se štampaju listovi na II listu NCR-a ili na ofsetu. 

U sklopu bloka je 200 listova koliko je to obrazaca u bloku. Tiraž je 3000 obrazaca ili 3000 

bloka. Da li je perforacija i povez po kraćoj ili po dužoj strani.  

 

Odgovor: Štampa se na NCR-u, na prvom i trećem listu. Ukupno je 100 obrazaca u bloku. 

Tiraž je 3000 blokova. Perforacija i povez su po kraćoj strani. 

 

Stavka 8 - knjiga obrazaca A4: na kom papiru se štampaju listovi na II listu NCR-a ili na ofsetu. 

U sklopu bloka je 200 listova koliko je to obrazaca u bloku. Tiraž je 3000 obrazaca ili 3000 

bloka. Da li je perforacija i povez po kraćoj ili po dužoj strani. 

 

Odgovor: Štampa se na NCR-u, na prvom i trećem listu. Ukupno je 100 obrazaca u bloku. 

Tiraž je 3000 blokova. Perforacija i povez su po kraćoj strani. 

 

Stavka 9 - knjiga obrazaca A3: na kom papiru se štampaju listovi na II listu NCR-a ili na ofsetu. 

U sklopu bloka je 200 listova koliko je to obrazaca u bloku. Tiraž je 3000 obrazaca ili 3000 

bloka. Da li je perforacija i povez po kraćoj ili po dužoj strani. 

 



Odgovor: Štampa se na NCR-u, na prvom i trećem listu. Ukupno je 100 obrazaca u bloku. 

Tiraž je 3000 blokova. Perforacija i povez su po kraćoj strani. 

 

Stavka 13 - Ski info, da li je samo jedna priprema za ski info ili ih ima više, ako je više priprema 

koji je tiraž po priremama. 

 

Odgovor: U pitanju su 3 različite pripreme. Ukupan tiraž je 30000, a tokom godine, po 

potrebi će se odrediti tiraž po pripremi. 

 

 

Stavka 14 - reklamni flajer A5, da li je samo jedna priprema ili ih ima više, ako je više koji je 

tiraž po pripremi. 

 

Odgovor: Reklamni flajer se radi u max do 10 razlčitih priprema, sa tiražom od 2000 – 

4000 po pripremi, za različite događaje 

 

Stavka 15 - cenovnik, da li je samo jedna priprema ili ih ima više, ako je više koji je tiraž po 

pripremi. 

 

Odgovor: Cenovnici se štampaju sa 3 različite pripreme, s tim da se rade sukcesivno u 

skladu sa potrebama tokom sezone.  

 

Stavka 17 – plakat B1, da li je samo jedna priprema ili ih ima više, ako je više koji je tiraž po 

pripremi. 

 

Odgovor: U pitanju je 5 različitih priprema u toku sezone, sa tiražom od 100 kom po 

pripremi 

 

Stavka 19 - reklamni flajer, da li je samo jedna priprema ili ih ima više, ako je više koji je tiraž 

po pripremi. 

 

Odgovor: U pitanju je 4 različite pripreme u toku sezone, sa tiražom od 1000 kom po 

pripremi. 

 

 

 

 

Питања и одговори саставни су део конкурсне документације. 

 

Комисија за ЈНМВ 52/19 


