
 

 
 

  

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

- УСЛУГЕ ШТАМПАЊА КЊИГА ДЕЈАНА МЕДАКОВИЋА И ПРИПЕМА ЗА ШТАМПУ  -  
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНОП 04/21 

 
 
2.1. Врста, спецификација, квалитет, количина и опис услуга које су предмет јавне 
набавке:  

Набавка се спроводи на основу Уговора о додели новчаних средстава из буџета 
АП Војводине за финансирање ОБЈАВЉИВАЊА КЊИГА ,,ИЗАБРАНИХ ДЕЛА ДЕЈАНА 
МЕДАКОВИЋА'' у 2021.години. 
 
ПАРТИЈА 1 
 

Рeд 
бр. 

Предмет услуге / врстa и карактеристике 
Tирaж 
(ком) 

Брoj 
стрaнa 

1 2 3 4 

1 

КЊИГЕ : ИЗАБРАНА ДЕЛА ДЕЈАНА 
МЕДАКОВИЋА 
КЊИЖНИ БЛОК 
Формат: Б5 
Обим: 10 наслова, од тога 8 по 600 страна 
(просек), а два по 850 страна 
Штампа табака: 1/1 
Хартија за књижевни блок: офсетна од 90 гр 
Хартија за форзец и нарзец: офсетна од 200 гр 
Штампа форзеца и нарзеца: 1/0 
Повез: тврд, шивено, обла леђа 
Капитал и показна врпца: златно 
Лепенка за корицу: 2,5 
Материјал за пресвлаку: кунсдрук 150 грама 
Штампа пресвлаке: 4/0 
Пластификација: мат+ УВ лак парцијално 
Материјал за заштитни омот: кунсдрук 150 гр 
Штампа заштитног омота: 4/0 
Пластификација: мат+ УВ лак парцијално 
 
Припрему предаје наручилац у ПДФ, рок: сваки 
наслов 30 дана од пријема налога и припреме 

1.000 6.500 

 
 
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 књига,  могуће је закључити посебан анекс 

уговора због прецизирања обима, и других техничких елемента. 
 
 
 
 



 

 

 
 
ПАРТИЈА 2 
 

Рeд 
бр. 

Предмет услуге / врстa и карактеристике 
Tирaж 
(ком) 

Брoj 
стрaнa 

1 2 3 4 

1 

ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ : ИЗАБРАНА ДЕЛА 
ДЕЈАНА МЕДАКОВИЋА 
 
Обим: 10 наслова, од тога 8 по 600 страна 
(просек), а два по 850 страна 
Дактилографске услуге: Око 1.500.000 знакова 
по књизи са размацима 
Лектура и коректура – просечно 51,5 ауторских 
табака (приближно 800 страна у WORD-u од по 
1.800 карактера са размацима) 
Прелом: просечно 650 страна по књизи  
Обрада прилога (фотографије, новински исечци 
и сл.): просечно 50 по књизи 
Израда индекса за 8 наслова -  просечно 800 
одредница за именски и 250 за географски 
Обезбеђивање каталогизација за свих 10 
наслова (ЦИП и ИСБН број) 

/ 6.500 

 

Изложене књиге (које се налазе у Архиву Војводине, Жарка Васиљевића 2а, Нови Сад) 
су радни задатак и могу се погледати радним данима од понедељка 04.04.2021 до среде 
06.04.2021. од 10-12 сати 

Пошто је прошло много година од настајања све мора да се прекуца, све слике морају 
поново да се скенирају, лектор мора да провери правопис и да примени савремена правила. 

  Прелом књига ДАНИ СЕЋАЊА 1-8 у основи остаје сличан као у узорку, а ЕФЕМЕРИС 1-
5 се распоређује у два тома истог формата као ДАНИ СЕЋАЊА. 

КРИТЕРИЈУМ: 
Квалитет(доказ): Референтна листа са списком од минимум 50 наслова и публикација 

које су из области књижевности, историје, лексикографије (ово нам служи да проверимо 
капацитет понуђача да ли може да уради овај обиман посао).  
Наручилац задржава право да изврши увид у преглед наслова и публикација за које је понуђач 
извео прелом и припрему штампе у 2019. и 2020 години.  

 
Све што није посебно захтевано у овој Спецификацији услуга решиће се у договору са 

Наручиоцем. 
Уколико дође до одступања у процесу израде књига,  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 штампања књига изврши најдуже у року од 30 дана по 

наслову а припрему за штампу у року од 90 дана од преузимања материјала по одобрењу 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. 

 
 

 


