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АРХИВ ВОЈВОДИНЕ  

НОВИ САД 

Дунавска 35. 

БРОЈ:I 404-158/22-14 

ДАНА: 05. новембар  2014. 

  

 

  На основу члана 63. став 2 и 3 , а у сагласности са чланом 20 

Закона ојавним набавкама  и на постављено питање понуђача:  
 

PROTOTYPE doo BEOGRAD 
 

Седиште : Булевар Арсенија Чарнојевића 179 — Нови Београд - Београд  

Датум: 20.10.2014 

Маил: office@prototype.co.rs                                                                 АРХИВ ВОЈВОДИНЕ  

                                                                                                                              НОВИ САД  

                                                                                                                                        Дунавска 35. 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПOJAШЊEЊEM КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНА НА6АВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6Р. 

08/14 

 

На начин како је то предвиђено конкурсном документацијом крши се члан 10. Закона о јавним 

набавкама, као и члан 61. став 4. тачка 5. 3акона о јавним набавкама који вас обавезује да конкурсна 

документација садржи следеЋе: „врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл." 

1. 3ашто у оквиру Конкурсне докментације не постоји јасан и прецизан бриф у вези израде 

концепта, затим израде идејних решења сваког појединачног елемента техничке спецификације 

Конкурсне документације. 

2. Да ли захтевате да вам се допаве више иницијалних решења за концепт па ви одаберете 

један или попоји неки други сипем рада. У случају да Вам се не допадне ни једно идејно решење, 

шта се дешава у том случају? 

3. Да ли можемо да добијемо увид у досадашње материјале, у штампаној и електронској 

форми? 

4. Од допаве материјала, колико у просеку имамо времена да урадимо дизајн и 

припрему ? 

5. Када вам се допави идејно решење, за које време пе ви у обавези да одговорите на 

мејл? 

6. Да ли понуђач има обавезу куповину фонта или агенција има свој фонт? 

7. Да ли nете захтевати и илупрације и колико по елементу?  

8. Да ли је уобичајени број од 3 коректуре довољан nocne лектуре? 

 

Војводство Србија и Тамишки Банат —165 година 

А) Када кажете да је неопходно сређивање фотографија, морате навести тачан број, јер није исто 10 и 

100 фотографија? 

Б) Затим Вас молим да наведете да ли су фотографије у електронској или штампаној форми? 

В) Да ли је ово репринт издања или се ради nрви пут? 

Плакат, флајер, обележивач, позивница 

А) Једна или више фотографија, једна или више илустрација?  
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Б) Очекујемо јасан и прецизан бриф како се дизајнира? 

 

Бачко-бодрошка жупанија (1688-1849), научноинформативна средства о архивској грађи 

А) Када кажете да је неопходно сређивање фотографија, морате навести тачан број, јер није исто 10 и 

100 фотографија? 

Б) Затим Вас молим да наведете да ли су фотографије у електронској или штампаној форми?  

В) Да ли је ово репринт издања или се ради први пут? 

 

Плакат, флајер, обележивач, позивница 

А) Једна или више фотографија, једна или више илустрација? 

Б) Очекујемо јасан и прецизан бриф како се дизајнира? 

 

Заповедништво утврђеног мепа Петроварадин - Нови Сад (1914-1915), научноинформативна 

средства о архивској грађи 

А) Када кажете да је неопходно сређивање фотографија, морате навести тачан број, јер није исто 10 

и 

100 фотографија? 

Б) Затим Вас молим да наведете да ли су фотографије у електронској или штампаној форми? 

 В) Да ли је ово репринт издања или се ради први пут.? 

Плакат, флајер, обележивач, позивница 

А) Једна или више фотографија, једна или више илустрација? 

Б) Очекујемо јасан и прецизан бриф како се дизајнира? 

 

Зборник радова са Међународне конференције - Први светски рат 
„ВРЕМЕ - СЕЋАЊЕ - ИДЕНТИТЕТ - АРХИВ" 

А) Када кажете да је неопходно сређивање фотографија, морате навести тачан број, јер није исто 10 

и 

100 фотографија? 

Б) Затим Вас молим да наведете да ли су фотографије у електронској или штампаној форми?  

В) Да ли је ово репринт издања или се ради први пут? 

Плакат, флајер, обележивач, позивница 

А) Једна или више фотографија, једна или више илустрација? 

Б) Очекујемо јасан и прецизан бриф како се дизајнира? 

 

4.1.1 Пословни капацитет:  

Понуђач мора да испуњава следеЋи услов по основу пословног капацитета: 

Услов за телефонски одзив на позив наручиоца, мора бити максимум 1 сат од позива. Уколико је  

седиште извршиоца више од 45 км од Новог Сада, потребна је потврда о регистрованом 

представништву у Новом Саду. 

 

9. Да ли то значи да ми испуњавамо услов уколико се јавимо на знак звона телефона 

10. Шта се дешава уколико се јавимо 61 минут од Вашег позива, да ли је извињење довољно или 

понуђач сноси некакве консеквенце и које 

 

Што се тиче услова да понуђач има представништво у Новом Саду, мопио бих Вас да се имате у 

виду Начело обезбеђивања конкуренције и Начело једнакости понуђача 

 

Начело обезбеђивања конкуренције 

Члан 10 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију. 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 

понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, 

нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. 

 

Начело једнакости понуђача 

Члан 12. Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке 

обезбеди једнак положај свим понуђачима. Наручилац не може да одређује услове који би значили 

националну, територијалну, предметну или личну 

дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила 
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из класификације делатности коју обавља понуђач. Захтевом да може учествовати само 

понуђач из Новог Сада врши се дискриминација и ствара се сумња да се набавка расписује 

за "познатог" понуђача, односно понуђач који је раније за вас радио и налази се у повољнијем 

положају од осталих заинересованих страна у овом поступку. 

 

 

доставља се одговор који гласи: 

 
" Поштовани, 

 Сматрамо да је све у конкурсној документацији у складу са Законом. У вези са нашим 

условом да понуђач има представништво у Новом Саду, имали смо у виду законско начело. 

Нисмо тражили да понуђач буде из Новог Сада, напротив, желимо да се јаве сви који мисле 

да задовољавају наше критеријуме да би били изабрани да сарађујемо. 

 Такође, сматрамо да је у нашим техничким захтевима, све јасно и прецизно наведено 

у вези са пословима који се тичу припреме за штампу и штампање публикација и пратећег 

материјала. 

 Сва наша издања можете да погледате у електронској форми на нашем сајту:  

www.arhivvojvodine.org.rs или преко електронског каталога Библиотеке Матице српске у 

Новом Саду. 

 

С поштовањем, " 

 

 

 

 

Доставити:                       Наручилац 

 

- понуђачу које је поставио питање  на e-mail 
office@prototype.co.rs 

                                                                

- Порталу јавних набавки                                 

http://portal.ujn.gov.rs/ 

 

- Интернет адреси Наручиоца  

   www.arhivvojvodine.org.rs линк Јавне набавке 

 

- Архиви 
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