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Градска управа Пирот 
Српских Владара број 82 
Број: III-404-234/2021 
Датум: 07.07.2021. 
              
ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези набавке услуге наруџбеницом: 
Услуга штампања промо материјала по пројекту КЛЕР-а, чији је наручилац Градска 
управа Пирот, редни број 2.2.21/2021 
 
Дана 06.07.2021. године путем мејла, потенцијални понуђач је поставио следеће 
питање:  
 
Питања 
1. 
Poštovani, nije mi jasan vaš odgovor  "U okviru specifikacije projekta predvi đeno je 
izrada brošure /vodi ča od 10 strana plus 2 korice, formata  A4."  
Grafičar sam po struci, imam radno iskustvo više od 20 godina u struci - rad u štampariji. 
Za svoj radni vek nisam videla neku štampanicu (knjigu, brošuru, časopis....) koja ima 2 
strane korice. Ima 2 lista korice  - prednji list i zadnji list, svaki list ima 2 strane, što je u 
stvari 4 strane korice - prednja naslovna, prednja unutrašnja, zadnja unutrašnja i zadnja 
spoljašnja. Zato Vas molim da mi bolje pojasnite kakvu brošuru želite . Ukoliko ste u 
mogućnosti pošaljite neku sliku radi bližeg opisa brošure. Na osnovu toga mogu da 
napravim ponudu za dizajn i štampu te brošure. Osoba koja je radila specifikaciju 
projekta (izrada brošure /vodi ča od 10 strana plus 2 korice, formata  A4) bi treba lo 
da zna kako izgleda ta brošura.  Na kraju, predlažem da date u specifikaciji porudžbine 
ono što je izvodljivo (8 ili 12 strana brošure na tanjem 150gr kunzdruku + 4 strane korice 
na debljem 250gr kunzdruku) a ne ono što je "u okviru specifikacije 
projekta predvi đeno".  
 
Одговор 
1. 

Израда брошуре /водича  обухвата 8 страна брошуре на тањем 150 гр кунздруку+ 4 
стране корице на дебљем 250 гр кунздруку. 

Напомена: Наручилац је изменио Спецификацију под ставком 3, тако што је додао 
„Израда брошуре /водича  обухвата 8 страна брошуре на тањем 150 гр 
кунздруку+ 4 стране корице на дебљем 250 гр кунздруку” .  

Измењени део је видно обележен у Измењеној 3 Наруџбеници (болд).  У том делу је 
измењена Наруџбеница без продужетка рока за подношење понуда. Молимо Вас да 
понуду поднесете на Измењеној 3 Наруџбеници. 
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                               Ovlašćeno lice: 

Rajko Karličić, diplomirani pravnik, službenik za 
javne nabavke 

 


