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Предмет: Одговори на питања са појашњењима и допуном конкурсне документације у 
отвореном поступку, са закључењем оквирног споразума за јавну набавку добара: 

Канцеларијски материјал, 
ЈН број 23/20 

 
 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“), достављамо Вам одговор на питање у отвореном поступку, са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара: Канцеларијски материјал, ЈН број 23/20. 
 
 
ПИТАЊЕ 1 : За ставку 122. Коректор у траци, питање која је дужина траке? 
ОДГОВОР 1: За ставку 122. Коректор у траци, димензија траке је 4,2mmx8m. 
 
 
ПИТАЊЕ 2 : За ставку 123. Магнет за таблу, питање која је величина магнета потребна? 
ОДГОВОР 2: За ставку 123. Магнет за таблу, пречник магнета је 5cm. 
 
 
ПИТАЊЕ 3: За ставку 129. Жичана коцка за папир, питање које су захтеване димензије? 
ОДГОВОР 3: За ставку 129. Жичана коцка за папир, димензија је 10,5x10,5x8cm. 
 
 
ПИТАЊЕ 4: За ставку 130. Штипаљка за папир, питање која је величина штипаљке? 
ОДГОВОР 4: За ставку 130. Штипаљка за папир, величина је 25mm. 
 
 
ПИТАЊЕ 5: За ставку 41 Папир А-4 80 гр 500Л где се тражи: ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДА а) Понуђач је у обавези да понуди папир са следећим 

техничким спецификацијама: Thickness (micrnos) / дебљина (микрона) ISO534-110; Brightness ISO 

%/ Рефлескивност по ISO 2470-2%-112; CIE Whiteness/Белина при CIE ISO 11475-169; 

Opacity%/Непрозирност %ISO 2471-95; Roughness Bendtsen ml/min/Храпавост по Bendtsen –y 

ml/min ISO 8791-2-120; Abs.Moisture% Апс.влага% ISO 287-4%, питање је да ли ћете прихватити 
фотокопир папир А-4 са бољим техничким карактеристикама? 
ОДГОВОР 5: За ставку 41 Папир А-4 80 гр 500Л уколико понуђач понуди папир бољег квалитета 
од захтеваног у конкурсној документацији, његова понуда ће бити оцењена као одговарајућа. 
 
 
 



 
 
 
ПИТАЊЕ 6: За ставку 18. Калкулатор стони, 12 цифара lcd,2-линијски екран 21 x15, питање како се 
описни калкулатор не ради у тим димензијама молимо Вас за потврду да ли је могуће понудити 
једнолинијски екран са захтеваним карактеристикама према тендерској документацији? 
 
 

ОДГОВОР 6: За ставку 18. Калкулатор стони прихватљиво је осим захтеваног калкулатора понудити 
и калкулатор са једнолинијским екраном. 
 
 
Због извршене допуне конкурсне документације продужава се рок за доставу понуда до 
03.08.2020. године до 10 часова, а отварање понуда ће се обавити 03.08.2020. године у 12 часова.  
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ               
 


