
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОРИ на постављена питања у вези са припремањем понуде  за 

јавну набавку добара- административни материјал обликован у две партије: 

1.Партија 1.канцеларијски материјал; 

2.Партија 2.тонери 

 

На основу члана 63 став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/15), наручилац Општинска  управа општине Прибој обавештава 

сва заинтересована лица и потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну 

документацију ЈНМВ бр. 1/17 за јавну набавку партија 1., да је један од потенцијалних 

понуђача дана 15.05.2017.године путем електронске поште поставио наручиоцу следећа 

питања: 

1. питање: Ставка подредним бројем 18.  

Налози за уплату       Пак         1 

-Да ли тражите налоге 1+1 или 1+2 у табулиру или блоку, шта значи јединица 

мере Пак? 
2.Питање  : Ставка под редним бројем 21  

  Лепак за коверте               30    

-Какав лепак за коверте тражите, да ли мислите на лепак за папир, колико 

паковања тражите?   

3. Питање:  Ставка под редним бројем 24  

  Налог за уплату     образац 1 (1+1)''Оптимум'' или одговарајући  Пак 10 

-  Да ли тражите табулир или блок, шта значи јединица мере Пак? 

4. Питање:  Ставка под редним бројем    25.  

   Налог за уплату   образац 112 (1+1)    ''Механограф''ил и одговарајући 

- Да ли тражите табулир или блок,  шта значи 112? 

5.Питање:  Ставка под редним бројем    37 

Евиденциони лист Н3-3     Ком    500                          

-Под овом ознаком не постоји  стандардни образац, молимо вас за потпуни назив 

обрасца! 

6.Питање:  Ставка под редним бројем   38. 

Дупли налог за књижење            ком                         500 

-Молимо вас за тачан назив обрасца и формат који се тражи. 

 

Одговор : 

1.Наручилац одустаје од набавке под редним бројем 18,  с обзиром да је иста 

наведена под редним бројем  24 . 
2.У питању је лепак за папир, стик 10гр. комада 30. 

3. Захтева се табулир, 240 х 12/4, 900 преклопа. 

4. Ставка под редним бројем 25 брише се јер је грешком унета. 

5.Наручилац неће вршити  набавку под редним бројем 37,  с обзиром да исте 

поседује. 

6. Наручилац неће вршити набавку под редним бројем 38,  с обзиром да исте 

поседује. 

 

 Наручилац уважава примедбе потенцијалног понуђача, те ће у складу са истим 

изменити конкурсну документацију за набавку канцеларијског материјала-Партија 

1.  ЈНМВ бр.1/17 коју ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца . 


