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Република Србија  

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

Број: I-404/1-22/2015 

Дана: 27.4.2015.године  

К у р ш у м л и ј а  

 

Нa основу члaнa 63. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 

124/2012) комисија за јавну набавку канцеларијског материјала по партијама 

доставља следећи 

 

ОДГОВОР бр.1 НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА   

ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈНМВ 22/2015 

 

Питање 1: Потенцијални понуђач је дана 25.4.2015.године, путем e-maila 

javnenabavke@kursumlija.com поставио следећа питања:  

„молим за појашњења техничке спецификације ЈНМВ-22/2015 за следеће 

позиције: 

Поз.3. ВК хартија, тражите 2 комада. Шта је јединица мере? Прецизирајте ако је 

то РИС од колико листова? 

Поз.8.Записник А4,комада 600. На ком папиру се штампа записник? Да ли је 

штампа по узорку или стандардни образац,дефинишите? Шта је комад 

лист А4 или блок? 

Поз .29 и 67 преградни картон. Да ли је ово исти артикал, ако није дефинишите 

димензије? Скраћени или А4? 

Поз.31.ПВЦ фасцикла са механизмом. Који механизам, метални шетајући или 

полумеханизам? 

Поз.53. Омот списа.Који омот списа, бели или са рубом у боји? 

 

Поз.54. Полица за документа 3/1 ком 5. Које полице ПВЦ или жичане? Шта је 

јединица мере сет 3/1 или један комад? 

Поз.83.Попис аката. Који формат пописа А4 или А3? 

Поз.85 и 86 је трака за писаћу машину односно рибон за писаћу машину. Да ли 

су ово исти артикли ако нису дефинишите за које писаће машине са 

ближим карактеристикама?“ 

 

Питања су заведена код Наручиоца под бројем I-404/1-22/2015 од 

27.4.2015.године. 

 

Одговор - појашњење: 

 -   Поз.3. ВК хартија, тражимо да понуђач да понуду за 2 комада. Јединица 

мере је РИС од 100 листова – табака. 

-  Поз.8.Записник А4,комада 600. наводимо да је неопходно да понуђач 

понуди цену за Записник А4 формата, а појашњавамо да je у питaњу 

Записник о извршеном инспекцијском прегледу, на једном листу (по 

листу), jeднoстрaнa штaмпa, у једној боји, самокопирајући папир 
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(НЦР). У прилогу овог одговора достављамо Вам примерак Записника 

А4. 

 
 

- Поз. 29 и 67 преградни картон. Није у питању исти артикал. 

 

Поз. 29. Преградни картон - Скраћени формат. 

Поз. 67. Преградни картон би требао бити са следећим 

карактеристикама: А4 формата, користи се за одвајање докумената у 

регистратору, са рупама тако да се може прикључити у регистратор, 

у боји (плавој или по избору понуђача), са штампом као у картону 

који достављамо у прилогу овог одговора. 
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- Поз.31.ПВЦ фасцикла са механизмом. Механизам треба бити метални 

шетајући. 

- Поз.53. Омот списа. Наручилац није предвидео посебну позицију за омоте 

списа са белим рубом и омоте списа са рубом у боји. Понуђачи би 

требали понудити цену за Омот списа, бели и са рубом у боји за укупну 

количину од 7500 комада, а оквирне количине које су: 2500 омота списа 

са белим рубом, 5000 омота са рубом у боји. 

- Поз.54. Полица за документа 3/1 ком 5. Полица је жичана, јединица мере 

је комад. (полица је на три нивоа) 

- Поз.83.Попис аката. Формат пописа је А4. 

- Поз.85 је трака за електричну писаћу  машину 

- Поз. 86 је рибон-трака за механички  писаћу машину.  

 

 

Одговор објавити на Порталу јавних набавки и на сајту општине Куршумлија 

тако да се може преузети електронским путем. 

 

Чланови комисије за јавну набавку: 

 

Ред.

бр. 

Име и презиме 

1. Радосављевић Миљан, члан комисије, с.р. 

 

2.  Драган Гашић, члан комисије, с.р. 

 

3. Драгија Милошевић, члан комисије, с.р. 

 
Достављено: свим потенцијалним понуђачима за које постоји доказ да су преузели конкурсну 

документацију. 

 


