
 

Наручилац: Градска управа Бор 
Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3 
ПИБ: 100568330 
Матични број: 07208529 
у Бору, 07.10.2019. године 
 
 
       ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача 

у вези јавне набавке редни број - ЈН ГУ 2-Д/2019 – Канцеларијски материјал, у складу са чланом 63. став 
2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
  

     А) Потенцијални понуђач је дана 04.10.2019. године у 1332 поставио следећа питања: 
Poštovani, 
molim da za JN-Kancelarijski materijal dopunite,pojasnite sled. stavke: 
1. -R.Br.4-Koverte S7 sa povratnicom, bele ( po ZUP-u).Na tržištu ima nekoliko proizvođača 
standardizovanih S7 koverata koje se razlikuju samo u rasporedu povratnice, obaveštenja i 
izveštaja o prispeću pošiljke a koji su odštampani na poleđini koverte.Ovaj raspored je bitan zbog 
koriščenja programa za štampanje koverata a razlikuju se i po ceni. 
Da li je na koverti S7 koju koristite, sa zadnje strane koverte,vidljivo samo povratnica i obaveštenje 
bez izveštaja o prispeću, sa dva perforirana dela koji su dvostrano štampani,ili je na zadnjoj strani 
koverte vidljivo odštamana povratnice, obaveštenje i izveštaj o prispeću sa tri perforirana dela? 
Dopunite tehničku specifikaciju izgledom koverte (slika prednje i zadnje strane). 
2. -R.Br.10-Papir za štampanje i kopiranje u boji,više boja u risu. Koliko listova sadrži RIS? Ima 
različitih pakovanja. 
3. -R.Br.44-Samolepiva nalepnica muflon papir dim.10x7cm.Nalepnice se rade na A4 formatu ili u 
rolni.Ako su na A4 formatu onda jedan A4 list  
ima 8 nalepnica 10x7cm.Koje nalepnice tražite i ako su na A4 šta je jedinica mere,list A4 sa 8 
nalepnica ili jedna nalepnica 10x7cm? 
4. -R.Br.56-Flomaster crni-školski 5mm.Koja je dimenzija 5mm? 
5. -R.Br.76 i 77-Nalog blagajni da naplati i isplati,traženi format A4.Ovi nalozi se standardno rade u 
A5 formatu. Koji format tražite? 

 
 
          На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-774/2019-III-01, од  
27.09.2019.год, дала је дана 07.10.2019. године следеће одговоре: 

А)  
1. -R.Br.4-Koverte S7 sa povratnicom, bele (po ZUP-u). 
Конкурсна документација је допуњена изгледом коверте у прилогу бр. 3 . Одељак XI) 

2. -R.Br.10-Papir za štampanje i kopiranje u boji, više boја u risu. 
Рис садржи 250 листова. 
3. -R.Br.44-Samolepiva nalepnica muflon papir. 
Лист А4 са 8 налепница димензија 10x7 cm. 
4. -R.Br.56-Flomaster crni-školski 5mm. 
За писање по глатким површинама, Црни, да омогућава обележавање у ширини од 5mm. 

5. R.Br.76 i 77-Nalog blagajni da naplati i isplati. 
Тражени формат је копирни А5. 

 
У складу са тим биће измењена предметна Конкурсна докумантација, односно биће објављен 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ и  биће продужен рок за подношење понуда и 
објављено Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са ЗЈН-ом.  

 
        
*** Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђаћа саставни су део 

конкурсне документације за ЈН ГУ 2-Д/2019 – Канцеларијски материјал. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ГУ 2-Д/2019 


