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ПРЕДМЕТ: Одговор на питањe у  отвореном поступку  јавне набавке  добара: 

Потрошни материјал за машине за персонализацију и ковертирање картичних идентификационих 

докумената за потребе Министарства унутрашњих послова 

ЈН број  319/17 
 
  
 
 
На основу упућеног захтева, сходно члану  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), достављамо вам тражено 
појашњење на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ бр.2 :  

У конкурсној документацији за јавну набавку бр. 319/17, набавка Потрошног материјала за машине 
за персонлизацију и ковертирање картичних идентификационих докумената, обликован по 
партијама, за партију 2 – Коверте за паковање идентификационих докумената и осталих врста 
коверата које су у употреби, у Техничкој спецификацији за тражене коверте нисте навели битне 
техничке карактеристике истих  а које су од значаја за  понуду цене и припремање одговарајуће и 
прихватљиве понуде. 

  

  

1.       За коверту Ц 6/5, леви прозор намењена машинском паковању или одговарајуће,  потребно је 
да прецизно наведете димензију тражене коверте као и граматуру папира од ког се иста израђује. 

2.       За коверту бела, 300x400 потребно је да наведете граматуру папира од ког се иста израђује као 
и да прецизирате какво је лепљење на истој. 

3.       За коверту  коју сте означили  као “бела А4”, потребно је да извршите измену  тако што ћете 
навести ознаку за исту по међународном стандарду а то је коверат Ц4.  Потребно  је такође да 
наведете какво је лепљење на коверти. 

4.       За коверту розе Б5 и коверту плави Б6 потребно је да одговорите да ли је лепљење на истој 
влажно лепљење или силиконско ( на траку )? 

 

ОДГОВОР бр.2:   

 

1. За коверту Ц6/5 намењену за машинском паковању димензије у мм (милиметрима) су 114 x 229, 
граматура папира од ког се израђује је минимум 80 гр. 



2. За коверту Бела 300 x 400, граматура папира од ког се израђује је минимум 90 гр. Лепљење је на 
траку (самолепљиво). 

3. За коверат А4, односно по међународном стандарду Ц4, лепљење је на траку (самолепљиво). 

4. За коверту розе Б5 лепљење је на траку (самолепљиво) док је за коверту плаву Б6 лепљење влажно 
или одговарајуће. 

 

Напомињемо да је у Конкурсној документацији на страни 6 наведено да су понуђачи у 
обавези да преузму узорке са одговарајућим карактеристикама материјала, као и да изврше 
увид у карактеристике материјала. 

 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 

 


