
Заинтересовани у поступку ЈН бр. У – 8/2019 су поставиo je следећа 

питања: 

1. У  оквиру техничке спецификације на страни производа 10 КД наводе се две врсте 

штампе: 

- Двострана (штампа месечних рачуна, опомена и обрачуна) у PDF фајлу који 

генерише Наручилац.  

Молимо Наручиоца да дефинише број боја двостране штампе по страни 

посматрано из CMYK штампарске скале, комбинације могу бити од 1/1 до 4/4? У 

вези са наведеним молимо за достављање узорка графичке припреме. 

- Једнострана штампа (фактура и опомена) у PDF фајлу које генерише 

Наручилац. 

Молимо Наручиоца да дефинише број боја по страни посматрано из CMYK 

штампарске скале, комбинације могу бити од 1/0 до 4/0? У вези са наведеним 

молимо за достављање узорка графичке припреме 

2. У оквиру спецификација структуре цене на 21 стр. КД  садржана су два производа 

једнострано и двострано са количинама од 30.000 ком. и 390.000 ком. 

Молимо Наручиоца да појасни која је  месечна количина поруџбине по производу? 

Или је наведена количина једне поруџбине за период трајања уговора?  

- Спецификација структуре цене не садржи информацију, опис производа који 

је добијен pressil технологијом савијањем, лепљењем рачуна без употребе коверте 

или ковертирањем рачуна са ковертом? Ако се два различита производа 

изједначавају да ли то значи да понуђач може доставити мешовито обе врсте 

паковања за два производа за једнострану и двострану врсту штампе? Сугеришемо 

Наручиоцу да јасно дефинише технички захтев набавке, из разлога што технички 

захтев производа ствара недоумицу у смислу опредељивања технолигије,прессил 

технологија или ковертирање рачуна са ковертом. 

 

3. Да ли се, уз обрађене податке у пдф формату, додатно могу добити и адресни 

подаци за пријемне књиге у неком од следећих формата: xls, txt, csv? 

Одговори на питања: 

1. Штампа код једностране и двостране штампе (1/0 и 1/1)  је једнобојна, црна. 

2. - Наведена количина штампе је оквирна за период трајања уговора. 

- Пружалац услуге треба да се определи на који којом технологијом ће да врши 

услугу и она мора да важи и за једнострану и за двострану штампу.  

3. Адресни подаци за пријемну књигу  се не шаљу посебно (јер у досадашњој пракси 

таквих захтева није било) али се на захтев Пружаоца услуге могу добити у xls 

формату. 

 


