
 

Дел.бр. 1874 

Датум: 14.7.2014. 

Страна 1 од 1          

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка мале 

вредности–Куповина канцеларијског материјала , ред. бр. Д 14-19 

 

Дана 14.7.2014.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. Д- 14-19 у коме 

се наводи следеће: 

1. Редни број 6 Регистратор А4 велики типа „Оптима“ или одговарајући 

Молимо да назначите која вам је дебљина лепенке потребна и да ли вам је 

потребан регистратор А4 нормал са кутијом? Потребно је навести дебљину лепенке 

(картона) од кога је сачињен регистратор. 

2. Редни број 9 Фотокопир папир А4 80гр. 1/500 

Молимо да назначите техничке карактеристике потребног папира и класу истог. 

У одговору нису назначене нити техничке карактеристике нити класа 

папира (А, Б, Ц).  

3. Редни број 14 Фотокопир папир А3 80 гр. 

Молимо да назначите техничке карактеристике потребног папира и класу истог. 

У одговору нису назначене нити техничке карактеристике нити класа 

папира (А, Б, Ц). 

 

Наручилац даје следеће одговоре: 

1. Дебљина лепенке је цца 2мм. 

2. Карактеристике папира у питању су: 80г, 500хА4 цца 210х297мм, стандард, бланко 

за фотокопир апарате, ласерско и инјект копирање,  ознака на омоту -ISO 9706 , 
погодан за црно беле апликације 

3. Карактеристике папира у питању су: 80г, 500хА3 цца 297х420 мм, стандард, бланко 

за фотокопир апарате, ласерско и инјект копирање, ознака на омоту- ISO 9706, 

погодан за црно беле апликације  

 

НАПОМЕНА: У обрасцу техничка спецификација наручилац је навео минималне 

техничке карактеристике тражених добара јавне набавке  која се односе на минимум 

захтеваног квалитета која испоручена добра треба да имају, што значи да понуда оног 

понуђача који је понудио минималне техничке карактеристике добара чије су вредности у 

границама и више које је наручилац предвидео конкурсном документацијом,може се у 

складу са чланом 3. став 1. тачка 32. ЗЈН, сматрати одговарајућом.  

                                                                              

                                                                      Комисија за јавну набавку   


