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 ПРЕДМЕТ: Набавка добара – Канцеларијски материјал 
 
 ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности 
 
 БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈН.1/18 
 
 
 Дана 07.09.2018. године потенцијални понуђач, путем електронске поште, 
доставио је Комисији за јавну набавку мале вредности допис са захтевом за додатним 
појашњењем за наведену јавну набавку како следи:  
 

„Poštovani 
u obrascu ponude str.17 stavka 2 nije upisana količina, stavka 21 kanap kolike težine 

kluče,100,200,500gr... ,stavka 55,da li je set od 10 lista 35x300 ili je set 70x300 5 lista 
savijen na 35 pa se dobije 10lista. 
hvala,  
 

Dodatno pitanje,da li omoti spisa žuti i crveni imaju tu boju ruba ili je to pastelna boja 
kartona?“ 
 
 
 Одговор Комисије за јавну набавку – појашњење: 
 
 За канцелариjски материјал под тачком 2 - „Блок А3 чисти лист“  није потребно 
давати понуду јер суд нема потребе за овим материјалом, због чега су у колони под 
називом „Кол.“ стављене две цртице. 
 
 За канцеларисјки материјал под тачком 21 - „Канап за паковање – танки“ једно 
клупко – комад, мора бити тежине најмање 100 грама. 
 
 За кацеларијски материјал под тачком 55 -„Уметак за лепљење списа - .....“, није 
од значаја да  ли је  у целину, на начин описан  у конкурсној документацији, спојено 
појединачно десет листова диманзија 35х300мм или пет листова димензија 70х300 мм 
који су потом пресавијени на пола и спојени. Битно је да уметак буде израђен  у складу 



са задатим димензијама, од папира наведеног квалитета  и повезан на начин како је 
наведено у конкурсној документацији. 
 
 Основни суд  у Сомбору користи омоте за списе беле, жуте  и зелене боје, али не 
користи црвене омоте за списе. Сви омоти морају бити у целини, а не само рубови, 
израђени од картона датих димензија, карактеристика и боје према конкурсној 
докумнетаци, при чему нијанса боје картона не представља битну карактеристику 
омота списа. 
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