
 

 

               
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/25-14-07                                                                 

      10. 10. 2014. године 

              Б е о г р а д 

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012) 

доствљамо вам                

 

ОДГОВОР 

 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  јавну набавку 

додатних графичких услуга, ЈНМВ  Бр. 25/14         
                                       

 

П и т а њ а: 

 
Kako bismo ispravno sacinili ponudu, molimo Vas da nam odgovorite na sledeca pitanja. Sva se odnose na 

Specifikaciju za dodatne graficke usluge, JNMV br. 25/14, na strani 10-16 konkursne dokumentacije. 

 

1. Za stavku 1. Koricenje knjiga u tvrdom platnenom povezu do formata A4,  u koliko se boja stampa? O 

kakvom platnu je rec? 

 

2. Za stavku 5. vizit karte  - da li je potrebna plastifikacija? Ukoliko jeste, sjajna ili mat? 

 

3. Za stavku 7. novogodisnje cestitke sa kovertom - s obzirom da ste naveli papir: ice white sto oznacava samo 

boju, da li mozete da nam dostavite kompletan naziv papira? 

 

4. Za stavku 9. koverta A/5 25x17,5cm samolepljiva - naveli ste blindruk. Koje su dimenzije ? 

 

5. Za stavku 10. koverta 36x23,5cm bocno lepljenje -  Niste naveli koji papir? 

 

6. Za stavku 11. koverta za vizit karte  10,5x6,5cm - koji je format klisea? 

 

7. Za stavku 13. pozivnice sa kovertom - naveli ste papir: ambasador lait brilliant white 300 gr. S obzirom da 

se ovaj papir ne prodaje kod nas, da li moze da bude zamenjen sa Via laid pure white ili sa conqueror 

laid brilliant white? 

 

8. Za stavku 14. meni kartice (korice) - naveli ste papir: ambasador lait. Niste definisali od koliko gr? Nije 

kompletan pun naziv papira? I isto pitanje kao i za stavku 13 - S obzirom da se ovaj papir ne prodaje 

kod nas, da li moze da bude zamenjen sa Via laid pure white ili sa conqueror laid brilliant white? 

 

9. Za stavku 15. kompliment kartice -  naveli ste klise: minimalac. Koji je format klisea? 

 

10. Za stavku 18. fascikle A4 -  naveli ste papir: fabrijano 300 gr.  Koja je ovo vrsta papira? Da li je offsetni 

? Ako ne, koji je vrsta. Ovo sto ste naveli je samo robna marka. 



 

 

 
 

О д г о в о р: 
 

 

1. У једној боји.О књиговезачком платну тамне боје. 

2. Није потребна пластификација. 

3. Можете  извршити увид узорка. 

4. Можете извршити увид узорка. 

5. Можетеизвршити увид узорка. 

6. Можете извршити увид узорка. 

7. Може бити замењен. 

8. 250 г. Може замена. 

9. Можете извршити увид узорка. 

10. Можете извршити увид узорка. 

 

Увид узорака можете остварити у периоду од 9 до 15 часова. Узорци се налазе у згради Народне 

скупштине у Краља Милана бр. 14, канцеларија бр. 36, први спрат – Јавне набавке. 

 

 

 

 

                                                                                                             КОМИСИЈА  

                                                                                                              ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                                                               

Достављено:                                                                                              

- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки 

   и на интернет страни Наручиоца. 

 

 


