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Градска управа Пирот 
Српских Владара број 82 
Број: III-404-186/2021 
Датум: 28.05.2021. 
              
ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези набавке услуге наруџбеницом: 
Штампање приручника за наставнике, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни 
број 2.2.18/2021 
 
Дана 27.05.2021. године путем мејла, потенцијални понуђач је поставио следећа 
питања:  
 
Питања 
 
1."Извршилац услуге је у обавези да пре штампања и укоричавања приручника 
уради дизајн приручника, прелом текста и припрему за штампу..." Da li izvrsilac dobija 
neke smernice po pitanju dizajna, sta se otprilike zeli kako nebi kasnije doslo do 
neslaganja stavova po pitanju dizajna, npr."mi nismo to tako zamisljali", a dizajn je vec 
zavrsen. 
 
2.Primedba na rok izrade: Mislim da je rok izrade kratak s obzirom da se radi o dizajnu 60 
stranica, tako da posle izrade dizajna isti treba da se vrati naruciocu na korekturu i 
odobrenje za stampu, pa tek onda da se stampa za sta je otprilike potrebno minimum 7 
dana. 
 
3. Imam jos jedno pitanje u vezi brosure: Obim 60 strana - 60 strana + 4 strana korice, ili 
zajedno sa koricama 60 strana (onda je tekstualni deo 56 strana). To je zbog proracuna 
oko kolicine papira koji je potreban za stampu. 
 

 
Одговори 

1. Извршилац услуге ће урадити дизајн приручника у консулацији са аутором 

приручника. Дизајн приручника ће садржати комбинацију текста и две до три 

слике на насловној страни (односно на корицама приручника), и евентуално 

две до три слике у тексту приручника. 

2. Рок израде (штампање и укоричавање) приручника је најдуже 10 календарских 

дана од дана када је извршена коректура и одобрење за штампу. 

3. Приручник ће се састојати од укупно 60 страна заједно са корицама. 

Текстуални део приручника је 56 страна. 
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Напомена: Наручилац у потпуности прихвата примедбе потенцијалног понуђача које 

је истакао кроз захтев за појашњење Спецификације и у том правцу је изменио 

Спецификацију. С тим у вези, поред Спецификације биће измењен и Опис предмета 

набавке на страни 8/11 Наруџбенице, и члан 2. и члан 6. Модела Уговора. Измењени 

делови су видно обележени у Измењеној 1 Наруџбеници.  У том делу ће бити 

измењена Наруџбеница без продужетка рока за подношење понуда. Молимо Вас да 

понуду поднесете на Измењеној 1 Наруџбеници. 

   
                               Ovlašćeno lice: 

Rajko Karličić, diplomirani pravnik, službenik za 
javne nabavke 

 


