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Поштована, 

поводом Вашег писменог захтева  у вези са појашњењима у вези конкурсне документације 

обавештавамо Вас о следећем: 

1. У вези појашњења техничке спецификације за II ПУБЛИКАЦИЈУ: 

ЈУГОСЛОВЕНСКО ПОМОРСКО ВАЗДУХОПЛОВСТВО 1918-1991, аутора др Бојана Димитријевића, 
научног саветника ИСИ, Милана Мицевског и Предрага Миладиновића 
Формат: Б 5  
Тираж: 500  
Обим: 350 страна +80 штампаних табака са око 260 фотографија црно-бело 
Материјал: књижни блок: офсетни 80 г,  
Корице: пресвлака кунстдрук 135 г, форзец: 160гр, лепенка 2мм 
Штампа:  књижни блок: 1/1, корица: 4/0, форзец: 1/0 
Повез: тврди –шивено концем, рикна равна или округла 
Дорада: пластификација корица 
 

код обима наведене публикације направљена је техничке грешка па уместо 350 страна +80 
штампаних табака са око 260 фотографија црно-бело треба да стоји  
Обим: 350 страна +8 штампаних табака са око 260 фотографија црно-бело  
 
 

2. На Ваше друго питање  и констацију да ли сте у обавези да поново достављате копије рачуна 

који служе као референце обзиром да сте као понуђач исте већ доставили приликом пријаве на 

ЈНМВ Услуге штампања публикација, број 1/2013 , Комисија за јавне набавке је узела у обзир 

да се копије рачуна понуђача који су учествовали у поступку ЈНМВ Услуге штампања 

публикација, број 1/2013 већ налазе у архиви Института за савремену историју и са тим у вези 

обавештава све понуђаче који су учествовали у поступку ЈНМВ услуге штампања публикација 

1/2013 и то: 

 „Magyar szo Lapkiado Kft“ d.o.o. ул. Војводе Мишића 1, 21000 Нови Сад, „Čikoš 

Štampa“ d.o.o., ул. Бокељска бр.54, 24000 Суботица, „М-graf“ d.о.о., ул. Крушевачи пут 

бб, 37240 Трстеник и „Planeta print“ d.о.о., ул. Виноградски венац бр. 9, 11000 Београд 

уколико поднесу пријаву као понуђачи у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ- 

Услуга штампања публикација и рекламног материјала, број 2/13 у обавези су да 



доставе само копије рачуна којима доказују референце за 2013. годину, а  за 2012, и 

2011. годину Комисија ће извршити увид у већ достављене реферецке које се налазе у 

архиви ИСИ. 

Такође напомињемо да су понуђачи у складу са чл. чл. 79 и чл.88 Закона о јавним 

набавкама дужни да доставе фотокопије доказа којима доказују испуњеност додатних услова и 

то:  

5) Извештај о Бонитету за 2012. годину (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне 

регистре: 

7) копија Сетификата о стандарду ISO  9001. 

из разлога да би се потенцијални понуђачи што мање изложили трошковима сачињавања 

понуде. 

С поштовањем, 

 

У Београду, дана 25.12.2013. године. 
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