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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори у вези са јавном набавком услуге штампе 

промотивног материјала у отвореном поступку јавне набавке број 

ОП-01/2016 

 

Прва група питања:   

 

Питање 1: 
1. Џепно издање туристичког водича 

У цену је потребно урачунати и скупљање података, фотографисање. 

Молимо вас да објасните шта значи прикупљање података? 

Молимо вас да објасните шта значи фотографисање? 
Која опрема је у питању? 

Када се снима? 

Да ли су снимања најављена (заказана) 
Да ли је то цела Војводина, неки градови, туристичке дестинације? 

Молимо Вас да допуните конкурсну документацију са јасним и прецизним Планом 

снимања (место поласка, прва дестинација, особа за контакт, да ли постоји, шта се 

слика, колико фотографија, њихов опис, ноћно, дневно снимање, намена, резолуција, 
опрема, следећа дестинација... 

Такође, молимо Вас да у КД уврстите обрасце за прикупљање податка (коју врсту и 

број желите да анкетари прикупе). Такође Вас молимо и да за прикупљање података 
урадите План путовања и прикупљања. 

С обзиром да вам се ова активност налази у КД сваке године, молимо вас да нам 

наведете који су то подаци које нема Туристичка организација Војводине и не може да 
је набави од других Туристичких организација, рецимо Србије, Новог Сада и сл. 

 

Одговор 1: 

Прикупљање података значи проверити да ли су, из старог водича (који је 
транспарентан на сајту Туристичке организације Војводине) све адресе још активне, 

ако нису избацити, прикупити нове адресе и контакте и урадити редизајн  постојећег 

водича. Ово не би требало да представља проблем за понуђача јер су старим 
туристичким водичем дефинисани објекти, чије податке треба убацити. 

Ако се појављују нове адресе које треба убацити у водич врши се фотографисање или 

откуп фотографија за одређене објекте  и то користити за њихово позиционирање у 
водичу. 

Опрему коју користите за фотографисање не захтевамо техничким задатком битно је да 

су фотографије задовољавајућег квалитета. 

Неопходно је нагласити да не снимамо промо спот или филм за које су потребна 
посебна уговорања термина, али уколико понуђачи сматрају да је неопходно за 

квалитетније извршење посла, термин снимања, односно фотографисања извођач сам 

уговара.  
Пошто је у питању туристички водич кроз Војводину локације су туристичко-

угоститељски објекти у АП Војводини, дефинисани старим туристичким водичем који 

се налази на сајту Наручиоца. 

Наглашавамо да анкетари за овакву врсту посла нису неопходни, осим уколико 
Извођач не жели да у смислу кавлитетнијег извршења посла, самоинициајтивно 

ангажује анкетаре и сам одреди план путовања и дефинише га у сопственој понуди. 
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Анкетари се ангажују за друге врсте услуга, а не за услуге припреме и редизајна старог 

водича.  
 

Питање 2: 

2. Туристичка мапа у форми блока 
 Напомена: У цену је потребно урачунати и куповину мапе Војводине, дизајн и превод 

Молимо Вас за појашњење где се може купити мапа Војводине и колико кошта, као и  

наведите све карактеристике тражене мапе? 
 

Одговор 2: 

За израду сваке мапе неопходан је откуп подлоге. Подлога мапе се мора купити од 

овлашћеног продавца који дефинишу цене. 
 

Питање 3: 

3. Промо кеса 
 У цену је потребно урачунати дизајн и одабир фотографија. 

Молимо Вас за појашњење шта значи одбир фотографија? 

 

Одговор 3: 
Понуђачи сами раде дизајн за који користе слике или цртеже аутентичних мотива из 

Војводине. 

Наручилац одобрава дизајн и одобрава штампу. 
 

Питање 4: 

4. Зидни календари 
 У цену је потребно урачунати дизајн и одабир фотографија стони календар  

Молимо Вас за појашњење шта значи одбир фотографија стони календар 

5. Стони календари 

 Молимо Вас за појашњење шта значи одбир фотографија 
 

Одговор 4: 

Календари (зидни, стони) 
Понуђачи сами раде дизајн за који користе слике аутентичних мотива из Војводине.  

Одаберу се фотографије које су карактеристичне за Војводину кад се уради дизајн 

Наруцилац одобрава пре штампе. 
 

Питање 5: 

Рок у којем набавку треба извршити: најдуже 10 (десет) дана од дана потписивања 

уговора у складу са захтевима Наручиоца. 
Молимо за појашњење зашто је рок извршења услуге 10 дана када се ради о набавци са 

годишњим потребама, осим календара, не видимо чему толика журба и зашто је рок 

толико кратак Рецимо уколико у време снимања буде невреме, са кишом или снегом, да 
ли се рок извршења услуге продужава? 

Рок извршења услуге толико кратак, да га оправдано сматрамо дикриманционим. 

Молимо вас да одредите рок извршења услуге фотографисања, рок извршења услуге 

дизајна, рок извршења услуге штампе. 
Имајте у виду да све буде повезано  са допуњеном Конкурсном документацијом и 

планом снимања и планом прикупљања податка. 
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Одговор 5: 
Дефинисани рок испоруке произилази из чињенице да су средства за ову набавку 

одобрена ребалансом буџета АПВ након чега се дефинисао и Финансијски план 

Туристичке организације Војводине који је усвојен на седници Владе АПВ 02.11.2016. 
године. Узимајући о обзир да се пренета одобрена средства морају утрошити до 

31.12.2016. године како се не би вратила у буџет АПВ, као и оправдати њихово 

наменско трошење, рок испоруке одређен у конкурсној документацији је неопходно 
испоштовати. 

 

Друга група питања: 

 
Обзиром да је предмет јавне набавке "услуга штампе промотивног материјала" Вас 

молим да појасните захтев "сакупљања података, фотографисање, превод, куповина 

мапа Војводине".  
Наиме, Понуђачу није јасно у ком моменту је ЗЈН прописао количину мулти-

дисциплинарности коју Наручилац тражи. Стиче се утисак да Понуђачу за јавну 

набавку услуге штампе, поред саме услуге коју треба да пружи, се ставља на терет и да 

припреми/купи/фотографише/напише материјал за предмет услуге коју потом треба да 
изврши. Наручилац је требао да обезбеди комплетан материјал у смислу фотографија, 

превода на наведене језике, као и садржај мапа (у конкретном случају Војводине) што 

му Закон и омогућава, али не на начин, на који ће то све ставити на терет Понуђача 
кроз услугу штампе. Сумњамо да иједан понуђач може да обезбеди услуге стручног 

превода материјала са српског на 5 различитих светских језика, пошто наведена услуга 

и није Понуђачева делатност. Те Вас молим да измените Ваш захтев по питању 
обезбеђивање стручних материјала, где исти падају на терет Наручиоца који је тај који 

потражује потребу за штампу њему познатих садржаја.  

 

Питање 1.  
Да ли наведене количине по језицима представљају истоврсну појединачну поруџбину? 

Уколико то није случај, молим Вас да ближе одредите појединачну истоврсну 

наруџбину сваког од материјала.  
 

Одговор 1: 

Штампа се брошура која се разликује само по језику , значи све брошуре су исте али је 
мутација у црној боји (текст). 

Количине по језицима су прецизно дефинисани техничким задатком. 

 

Питање 2: 
2.а) да ли се наведена Мапа савија пре лајмовања или слично, обзиром да је А2 формат 

робустан за руковање. Наручилац такође тражи "куповину мапе Војводине", што 

непредставља услугу штампе, јер би у супротном требало одштампати наведену мапу. 
Оваквим захтевом Наручиоца, се додатно дискриминишу и доводе у заблуду Понуђачи, 

обзиром да мапа Војводине може бити нпр саобраћајна, и слично. Те молимо 

Наручиоца да поновно размотри свој захтев.  

2.б)  иста питања као и под 2.а) 
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Одговор 2: 

Мапа се не савија него лајмује и праве блокови од по 100 листа. 
Што се тиче куповине подлоге она мора бити од овлашћеног продавца (исто вази и за 

2А и за 2Б) 

 
 

Питање 3:  

Да ли је у питању 15000 комада истоврсне кесе из једне поруџбе? Уколико није, молим 
Вас да дефинишете динамику и број врста по поруџбини. Такође Вас молим да 

појасните да ли је кеса хоризонталне или вертикалне оријентације 

 

4. и 5. да ли је у питању једна поруџба од 10000 комада истоврсни зидних календара, 
односно 10000 стоних календара, или више различитих поруџбина? Уколико је у 

питању више различитих, молим Вас да прецизирате динамику.  

 

Одговор 3: 

Цео тираж од 15 000 комада кеса су исте кесе. 

Кесе су вертикалне оријентације. 

Зидни и стони календари су у тиражу од 10 000 комада и сви су исти. 
 

Питање 4: 

 Код техничког капацитета Наручилац поједину опрему класфикује директно по типу и 
процесу рада исте, чиме директно нарушава чланове 10 и 12 ЗЈН. Молим Вас да 

ускладите наведене захтеве са Законом. Примера ради, машина за повез жицом не мора 

бити ГРАФА, јер се исти резултат добија и тзв. КЛАМЕРИЦОМ, или машина за 
штанцовање неправилних облика ЦИЛИНДАР, где се исти резултат може добити и 

другим технолошким процесом, узевши у обзир да ниједна од тражених ставки 

предметне јавне набавке није "неправилног облика" и није ограничена само тим типом 

изведбе.  
 

Одговор 4: 

Називи машина: ГРАФА, КЛАМЕРИЦА, ЦИЛИНДАР,  нису марке машина него опште 
познати називи за групу машина које смо навели ради  појашњења на које се машине 

мисли из разлога што  су се ранијих година појављивала питања у смислу шта се 

подразумева под машином за повезицом и сл. 
 

Што се тиче примедбе да машина за штанцовање неправилних облика није потребна, 

наглашавамо да је она  потребна за штанцовање папирних кеса. 

 

Питање 5: 

Под роком испоруке је наведено 10 дана од потписивања уговора, надамо се да то значи 

да ће Наручилац имати сав материјалн спреман на дан потписивања уговора.  
 

Одговор 5: 

Дефинисани рок испоруке произилази из чињенице да су средства за ову набавку 

одобрена ребалансом буџета АПВ након чега се дефинисао и Финансијски план 
Туристичке организације Војводине који је усвојен на седници Владе АПВ 02.11.2016. 

године. Узимајући о обзир да се пренета одобрена средства морају утрошити до 
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31.12.2016. године како се не би вратила у буџет АПВ, као и оправдати њихово 

наменско трошење, рок испоруке одређен у конкурсној документацији је неопходно 
испоштовати. 

 

 
 Комисија за јавне набавке 

 


