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Предмет: Одговори на питања са појашњењима 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 одговоре на питања у отвореном поступку, са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара: Канцеларијски материјал, ЈН број 23/20. 
 
 
ПИТАЊЕ 1 : Ставка 43 – Сигнир 1/1; плава, розе, зелена, жута, наранџаста. Да ли сигнири имају 
коси, обли или савитљиви врх? Да ли је тело сигнира пвц или гумирано? Са грипом или без? 
 
ОДГОВОР 1: ставка 43 - сигнир 1/1; плава, розе, зелена, жута, наранџаста - коси врх, тело пвц без 
грипа. 
 
ПИТАЊЕ 2 : Ставка 108 - стони сет у кутији од еко коже, црне боје, димензије 13x10.4x3, садржи 
калкулатор. Молимо Вас да детаљно опишете стони сет и његов садржај. Где се налази калкулатор, 
какав је, којих димензија, које функције садржи, колико цифара? Шта се подразумева под “или 
одговарајуће” код овог артикла? 
 
ОДГОВОР 2: Ставка 108 - Стони сет у кутији од еко коже – калкулатор основних функција са 
минимум 8 цифара. За Наручиоца није битно где се калкулатор налази и његове димензије. Опис 
сета је прецизно дефинисан и садржи неопходне техничке карактеристике потребне за припрему 
понуде. 
 
ПИТАЊЕ 3: Ставка 109 – Аташе мапа са калкулатором од еко коже, димензије 240x320мм. Молимо 
вас да детаљно опишете. Где се налази калкулатор, какав је, којих димензија, које функције садржи, 
колико цифара? Да ли мапа има клипсу и где? Пластична клипса или метална? 
 
ОДГОВОР 3: Ставка 109- Аташе мапа са калкулатором црне боје од еко коже - калкулатор основних 
функција са минимум 8 цифара, клипса метална или пластична се налази са горње стране.  Опис 
аташе мапе је прецизно дефинисан и садржи неопходне техничке карактеристике потребне за 
припрему понуде. 
 
ПИТАЊЕ 4: Ставка 124 – Спреј за белу таблу. Kоја је милилитража спреја? 
 
ОДГОВОР 4: Ставка 124- Спреј за белу таблу, 250 мл. 
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