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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Број: 015-404-32/2020-6 
Датум: 25.09.2020. године 
К у л а  
       
Предмет: Одговор на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације 

за ЈНМВ бр. 22/2020                      
 
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вердности бр. 22/2020, 
Набавка добара по партијама – Канцеларијски материјал: 
-  Партија 1 – Канцеларијски материјал (ознака из ОРН: 30192000 - канцеларијски 
материјал), 
 - Партија 2 – Тонери и рибони (ознака из ОРН: 30125110 - Тонер за ласерске 
штампаче и телефакс машине) 
 - Партија 3 – Матрице и боје за ризограф (ознака из ОРН: 30199140 - матрице за 
умножавање од хартије). 
 Која је објављена на Порталу јавних набавки и интерент страници наручиоца 
18.09.2020. године, у вези Захтева за додатним појашњењима конкурсне 
документације заинтересованих лица, које смо примили путем електронске поште 
дана 23.09.2020. године у 15:36 часова, дајемо следећи одговор: 

 
Питање бр. 1 

Molimo Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije u skladu sa članom 63. ZJN, u 
postupku javne nabavke br. 22/2020- Kancelarijski materijal za partiju br. 1. 
 
  

1 Папир А4 са перфорацијом рис 600  
Da li možete detaljnije da definišete kakav papir tražite? Nije nam jasno koji je to papir. 
  

Одговор бр. 1 

Папир А4 80g који са леве стране има перфорацију и има четири рупе. Лева 
страна је ојачана са PVC траком и може се одмах одлагати у регистратор. 
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Питање бр. 2 
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Фотокопир папир А4 формат, 80 гр/м2 
Белина папира (ISO 11475): 168 CIE 
Непровидност (ISO 2471): 92% Влажност 
(ISO 287): 4,3% Храпавост (ISO 8791/2): 
160 ml/min Дебљина (ISO 536): 105 џт TCF 
сертификат „или одговарајући" Carbon 
Neutral 

рис    
2,000.00  
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Фотокопир папир А3 формат, 80 гр/м2 
Белина папира (ISO 11475): 168 CIE 
Непровидност (ISO 2471): 92% Влажност 
(ISO 287): 4,3% Храпавост (ISO 8791/2): 
160 ml/min Дебљина (ISO 536): 105 |jm TCF 
сертификат „или одговарајући" Carbon 
Neutral 

рис 20  

  
Da li se prihvata papir sa (ISO 11475):170 CIE koji ima odstupanja +/-3, I na taj način obezbedite 
konkurenciju u postupku u skladu sa zakonom. 
 

Одговор бр. 2 

Наручилац ће прихватити папир са (ISO 11475):170 CIE који има одступања +/-3 . 

 
Одговор на појашњењима конкурсне документације ће бити објављени данас на 
Порталу ЈН и на нашој интернет страници. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комисија за јавне набавке 
                                                                                         Милица Ђоровић   с.р. 

  
 


