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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-29/19 
16.04.2019. године 
Београд 
 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питањe у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем 
оквирног споразума: Папирна и ПВЦ галантерија, ЈН број 29/18. 
 

Овим путем достављамо Вам одговор на питање, у отвореном поступку јавне набавке добара са 
закључењем оквирног споразума: Папирна и ПВЦ галантерија, ЈН број 29/18 
(у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 
68/2015“) у предметном поступку. 
 

ПИТАЊЕ 1: На страни 17. (посебни захтеви) под 2., тражи се да се на дан отварања понуда достави 
извештај о испитивању здравствене исправности производа не старији од шест месеци. Од када се 
рачуна рок од шест месеци, да ли од дана објављивања конкурсне документације или од дана отварања 
понуда? 

ОДГОВОР 1: Од дана објављивања конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ 2: Наведене су димензије кеса за сендвиче. Пошто су ове кесе од натрон папира, од којих 
се праве кесе различитих димензија, испитивање се врши само за папир од ког су направљене. Да ли се 
прихвата извештај о испитивању натрон папира за кесе? 

ОДГОВОР 2: Прихвата се извештај о испитивању натрон папира. 

ПИТАЊЕ 3: Исто питање се односи и на кутије за торте и колаче које се праве од хромо папира. Да 
ли се прихвата извештај о испитивању хромо папира од којег се праве кутије? 

ОДГОВОР 3:  Прихвата се извештај о испитивању хромо папира. 

ПИТАЊЕ 4: У захтеву се траже ПВЦ чаше 0,5 лит. беле. На тржишту постоје чаше 0,5 лит. само 
провидне (користе се нпр . за пиво), а не беле. Да ли се прихвата мишљење о здравственој 
исправности за чаше ПВЦ 0,5 лит. провидне? 

ОДГОВОР 4: Не прихвата се, неопходно је доставити извештај о здравственој исправности за ПВЦ 
чашу 0,5 лит. белу. 

ПИТАЊЕ 5: У захтеву се траже ПВЦ чаше 0,5 лит. беле. На тржишту постоје чаше 0,5 лит. само 
провидне (користе се нпр. за пиво), а не беле. Да ли се прихвата понуда, па касније и испорука чаша 
ПВЦ 0,5 лит. провидних? 

ОДГОВОР 5: Неће се прихватити понуда провидних чаша, већ само тражених по спецификацији. 

Комисија у поступку јавне набавке 


