
 

 
 

  

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

- ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ КЊИГА И ПУБЛИКАЦИЈА-  
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНОП 03/21 

 
2.1. Врста, спецификација, квалитет, количина и опис услуга које су предмет јавне 
набавке:  
 
Техничка спецификација дата је по редним бројевима 1 и 2. 
 
1. 

ПРЕЛОМ ТЕКСТА 

ФОРМАТИ: Б5, А5 и А4 

Рукопис се доставља у електронској форми. 

Поседовање и коришћење фонтова из Times New Roman групе са руским и српским италиком.  

Додатни фонтови старословенски, грчки.  

Основни текст ћирилица, латиница (страни језици).  

Поједини текстови су из области српске фонологије и фонетике, затим дијалектологије, 

индоевропеистике, упоредне граматике словенских језика, историјске фонологије, акцентологије 

и морфологије српскога језика, старословенски текстови. Осим стандардних фонтова морају се 

користити и нестандардне комбинације одговарајућих вокалских графема са различитим 

надредним и подредним знаковима којима се означава акценат својствен савременом српском 

језику и његовим дијалектима, односно прасловенском, прасрпском и старосрпском језику. 

Прилози: фотографије, стари рукописи, графикони и табеле. 

Фотографије и прилоге је потребно обрадити. 

Места за фотографије, прилоге, графиконе и табеле обележена. 

По потреби израђују се именски и географски регистри. 
Потребно је преломити рукописе по упутству, коректуру и ревизију доставити у папирној и 

електронској форми. 

Након одобрене ревизије од стране аутора, предати ПДФ са припремом за штампу. 

 

КРИТЕРИЈУМ: 

Квалитет (доказ): Референтна листа са списком клијената и публикација које су из области 

стручне литературе, природних и друштвених наука (часописи, уџбеници), лингвистичких 

издања (књиге, часописи), лексикографска издања (речници, граматика, правопис и сл.). 

Наручилац задржава право да изврши увид у преглед публикација за које је понуђач извео 

прелом и припрему штампе у 2019. и 2020. години.  

Рок за израду прелома од дана пријема рукописа (на бази 20 ауторских табака).  

Цена по табаку од 16 страна. 

 
2. 

КОРИЦЕ КЊИГА 

ФОРМАТИ: Б5, А5 и А4 

Решење за корице достављамо у папирној верзији. Потребно урадити припрему за штампу.  

Корице: меке (броширане) или тврде. 

Меке корице са или без клапни. Тврде корице са или без омота. 

Након одобрене ревизије од стране аутора и наручииоца, предати ПДФ са припремом за 
штампу. 



 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

КОД ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 1: 

Поседовање и коришћење фонтова из Times New Roman групе са акценатским знацима, руским 

и српским италиком. 

 

Осим стандардних фонтова морају се користити и нестандардне комбинације одговарајућих 

вокалских графема са различитим надредним и подредним знаковима којима се означава 

акценат својствен савременом српском језику и његовим дијалектима, односно прасловенском, 

прасрпском и старосрпском језику. 

 

(Доказ: потврде корисника услуга потписане од стране овлашћеног лица и оверене 
печатом). 
 
 

Услуге морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној 
документацији. 

У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови. Цена је фиксна и не може се 
мењати.  

Уколико дође до одступања у процесу израде прелома и корица,  могуће је закључити 
посебан анекс уговора због прецизирања обима, и других техничких елемента. 

 
 
2.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Квалитативну и квантитативну контролу извршених услуга вршиће овлашћено лице  
Наручиоца, уз присуство представника Испоручиоца, приликом израде и примопредаје 
предметних услуга. Наручилац може да упути рекламацију на предметне услуге најкасније у 
року од 5 (пет) дана од примопредаје. Изабрани понуђач је дужан да предметну рекламацију 
отклони најкасније у року од 5 (пет) дана након упућене рекламације. 
 
2.3. Рок за извршење услуге и испоруку предмета јавне набавке:  
Понуђач се обавезује да услугу прелома текста и израде решења за корице изврши oд 15 до 30 
радних дана од пријема рукописа од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 
 
2.4. Место ивршења услуге: 

Понуђач је дужан да предмет услуге  испоручи у седиште Наручиоца, АРХИВ 
ВОЈВОДИНЕ, 21000 НОВИ САД, Жарка Васиљевића 2а, у просторијама које одреди 
Наручилац. 

 
 

 
 


