
 

 

 

 

 

 

 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 3 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 

 

Путем електронске поште дана 12.04.2019 године Наручилац је примио захтев 

заинтересованог лица којим се траже додатна разјашњења у вези Конкурсне 

документације за набавку добара – канцеларијски материјал Партија 4, са следећим 

питањем: 

 

 

1. Ставка под редним бројем 7 – “Фасцикла А4 регистратор са гумом ПВЦ картон” 

потребно је појаснити да ли се ради о ПВЦ регистратору или о пластифицираној 

картонској фасцикли са гумом ширине 3 или 5 цм? Или пак о неком трећем 

производу? 

2. Ставка под редним бројем 10 – “Фасцикла картонска пластифицирана са гумом у 

боји А4 Оптима – модра ” дефинишите појам (боју) “модра”. Фасцикле ове врсте 

се стандардно израђују у тегет боји (евентуално светлије плавој), па вас молим 

да прецизирати коју од понуђених боја желите? 

3. За ставку 13 – “Фасцикла са траком А4” - потребно је појаснитии да ли се ради о 

фасцикли са пантљиком или о фасцикли са растегљивом гумицом? Уколико се 

ради о фасцикли са растегљивом гумом, да ли је у питању пластифицирана 

картонска фасцикла или ПВЦ фасцикла? 

4. За ставку 24  – “Регистратор А4 без механизма ПВЦ са кутијом” -  потребно је 

појаснитии да ли се ради о регистратору са 2 или 4 прстена, с обзиром да је 

наведено “без механизма”? Или о “бокс” фасцикли ширине 3 или 5 цм израђена 

од ПВЦ материјала? Такође вас молимо да доставите фотографију траженог 

добра, како би се са сигурношћу могло утврдити о каквом “регистратору” је реч. 

5. За ставку 52  – “Корекс за плоче” – потребно је појаснити шта представља 

тражено добро И која му је намена, као И на којој врсти плоча се користи? 

Такође би била пожељна фотографија производа. 

6. За ставку 135 – “пропуснице за портире” – под претпоставком да образац није 

стандардни на тржишту, већ да се ради о персонализованом блоку који је 

потребно дати у штампу, молимо Вас да доставите спецификацију којом се 

прецизирају карактеристике траженог (формат, боја, број листова итд) 

 

 

Одговор на питање: 

 

1. Ширина је 3цм. 

 

 

 

 

 

Број акта: 178/8  

Датум: 15.04.2019.  



        

 

2. Тегет. 

3. Фасцикла са пантљиком. 

4. Исто што и ставка 77. само   без механизма. 

5. Штампарске офсетне машине користе корекс плоче за коректуре. 

6. Пропуснице за портире – пропуснице за вратаре блок 100 листова. 

 

 

 

 

 

                                                                      Комисија за јавну набавку 

 

     

  

 

   
      

  

 


