
 

                                                                                                                               

                                                                                                                          
                                                                                                                         Број: 1770/5-2 

                                                                                                    Датум: 30.07.2018. год. 

 

На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – канцеларијски материјал, батерије, дискови, траке, 

термалне ролне и налепнице по партијама за период до годину дана, ЈН МВ 15Д/18, даје  

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ 

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Заинтересовано лицe je тражилo додатнo појашњењe у вези са предметном јавном набавком у виду 

следећих питања:  

 

Питање: 

1. Ставка 2 из партије 4 (Папирна галантерија) – Хартија А3 – каро 70гр, ком 300 

С обзиром да је за ову ставку јединица мере комад, а у пракси се продаје у рису, да ли вам је потребно 

300 комада (листова) пресавијене ВК хартије или 300 риса? Уколико вам треба 300 риса, колико рис 

треба да садржи листова? 

2. Ставка 30 из партије 4 (Папирна галантерија) Регистратори А4 дебели – Biroline или одговарајући (са 

шинама) „или одговарајуће“ 

Да ли су вам потребни регистратори самостојећи или са кутијом? 

3. Ставка 31 из партије 4 (Папирна галантерија) Регистратори А5 дебели  

Да ли су вам потребни регистратори самостојећи или са кутијом? 

4. Ставка 46 и 48 из партије 4 (Папирна галантерија) 

Ови обрасци немају свој назив а ознаке које сте навели нам ништа не значе. Ако можете да прецизније 

објасните који су вам обрасци потребни. 

5. Ставка 55 из партије 4 (Папирна галантерија) Налепнице за компјутер 25x10x189 (паковање 1/100) 

Налепнице 25x10 постоје са шифром 189-1 паковање 1/100, што значи да на листу има 189 налепница 

димензије 25x10, а таквих листова у паковању има 100, да ли сте на те налепнице мислили? 
 

 

Одговор наручиоца:  

1. Јединица мере су комади (листови) за ставку 2. из партије 4 (Папирна галантерија). 

2. Потребни су регистратори са кутијом за ставку 30. из партије 4 (Папирна галантерија). 

3. Потребни су регистратори са кутијом за ставку 31. из партије 4 (Папирна галантерија). 

4. Наручилац ће изменити конкурсну документацију, тако што ће избацити ставке 46 и 48 из партије 4 

(Папирна галантерија). 

5. Потребне су налепнице 25х10 на листу има 189 налепница за ставку 55 из партије 4 (Папирна 

галантерија). 
 

 

 

Дн:  

- порталу ЈН  

- интернет страници наручиоца 

  

 

 

                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

            ЈН МВ 15Д/18                               


