
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 
Број: _________ 
Датум: _________ 
Господара Вучића бр.50 

 
ПИТАЊА 

 
1. "да је у последње три године (2015, 2016. и 2017.) остварио годишњи 

приход већи од 20.000.000,00 динара;". Obzirom da je javna nabavka oblikovana po 

partijama i trazeno moze biti najvise duplo od procenjene rednosti partije 2 molimo 

vas da uskladite Konkusnu dokumentaciju 

 

2. "да је у последње три године (2015, 2016. и 2017.) пружао услуге лектуре, 

коректуре"Листа са наведеним бројем лектурисаних и коректурисаних, 

графичкиобликованих и штампаних публикација у напред наведеном периоду 

(2015,2016. и 2017.) и стављање на увид пет репрезентативних публикација 

(посопственом избору) штампане у 2017. години;" Pitanje: Smatramo da se ovaj 

uslov odnosi na partiju 1- publikacije. Molimo da izvrsite korekciju Konkursne 

dokumentacije. 

 

3. "да има најмање 10 запослених радника од којих је најмање једнан 
запослен у сталном радном односу са дипломом Филолошког факултета 

(висока стручна спрема) ;"фотокопија образаца М о пријему у стални радни 
однос или фотокопија уговорао раду о сталном радном односу за најмање 10 

запослених; фотокопије. Pitanje:Molimo da nam objasnite za partiju br.2 zasto su 
potrebna 10 lica od kojih 1 sa diplomom Filoloskog fakulteta kao i da ukazemo 

naruciocu da: Pravni osnov angazovanja zaposlenih, ne utice na kvalitet izvrsenja 
javne nabavke.Naime, ponudjaci mogu imati angazovane zaposlene i po nekom 

drugom pravnom osnovu (ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili ugovor 

o dopunskom radu), koji je predvidjen Zakonom o radu( "Sluzbeni  gl.RS" br. 

24/05,61/05 i 54/09)* Zvanicni stav Republicke komisije u postupcima zastite 

prava.Molimo da izvrsite korekciju Konkursne dokumentacije. 

 

ОДГОВОРИ 

 

1. Извршена је измена конкурсне документације у делу који се тиче додатних 

услова у оквиру које су раздвојени додатни услови и докази за испуњавање 

додатних услова за партију 1. и за партију 2. 

 

2. Извршена је измена конкурсне документације у делу који се тиче додатних 

услова у оквиру које су раздвојени додатни услови и докази за испуњавање 
додатних услова за партију 1. и за партију 2. 

 
3. Извршена је измена конкурсне документације у делу који се тиче додатних 

услова у оквиру које су раздвојени додатни услови и докази за испуњавање 
додатних услова за партију 1. и за партију 2. 

 
 

 

 



ПИТАЊЕ: 

 

Желимо да конкуришемо на расписаном тендеру за лектуру и коректуру, али не 

можемо да пронађемо формулар за достављање понуде. Како би могли да дођемо до тог 

формулара?  

 

ОДГОВОР: 

 

Услуге лектуре и коректуре су предвиђене у оквиру партије 1., што значи да се понуда 

може поднети самостално за све услуге које су предвиђене у оквиру партије 1, а не само 

за лектуру или коректуру.  
 
Позив и конкурсна документација се налазе на сајту Факултета безбедности и на 

Порталу јавних набавки. 
 

ПИТАЊА 
 

На страни 24 конкурсне документације у табели се тражи да се упише цена по страници 
без и са ПДВ-ом као и цене репринта. 

1. На који начин одредити цену странице пошто се у техничкој спецификацији 

траже различите врсте тиража са различитим бројем страна немогуће је одреити 

цену на основу наведених различитости, јер тираж одређује цену странице 

2. На који тираж се одређује цена репринта 

3. Где се налази образац структуре цена, и начин како се попуњава 

4. Да ли као узорак се могу доставити публикације које израђује Штампарија за 

Издавачку делатност фирме у чијем је саставу ( фирма има и Штампарију и 

Издавачку делатност за коју штампа књиге) 

5. Шта је мерило при оцењивању Понуда ( најнижа понуђена цена), да ли је то 

укупна цена за све публикације, јер је једино упоређивање  цена на тај начин 

мерљиво. 

ОДГОВОРИ 
 

1. Потребно је да понуђач на основу свих тражених варијабилних елемената 

(тираж, обим страна) и неваријабилних еленената (формат, врста папира, 

корица, врста повеза, врста штампе) понуди цену израде једне странице имајући 

у виду целокупни обим тражених услуга за Партију 1. 

2. Одређује се на исти тираж као и у првом издању. 

3. Образац структуре цена није укључен у садржај Конкурсне документације 

обзиром да ни на који начин не утиче на одлучивање о најповољнијој понуди. 

4. Уколико Понуђач доставља Понуду самостално, обавезан је да достави 

публикације које су у целом процесу пружања тражених услуга израђене у 

оквиру фирме Понуђача. 

5. Мерило при оценивању Понуда за Партију 1 није најнижа укупна понуђена цена 

за све публикације, већ најнижа понуђена цена по страници (препоручено у 

складу са логиком економичног пословања и одговором бр. 1) која је такође 

мерљива и упоредива. 


