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08/3 бр. 404-1-31/18-13 
20.07.2018. године 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ/ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњење/измена Конкурсне документације у 
поступку јавне Канцеларијског материјала (папирна конфекција – папир, коверте и 
канцеларијска галантерија) за потребе РФЗО, ЈН број 404-1-101/18-26. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке, обратило се дана 19.07.2018. 
и 20.07.2018, Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевима за појашњењем Конкурсне 
документације. Захтеви заведени код Наручиоца под бројем 404-1-31/18-11, дана 19.07.2018 и 
под бројем 404-1-31/18-12, дана 20.07.2018. 
 
Питање 1: 
Замолио бих вас за детаљан опис ставки: 
71. Колика је ширина траке? Колики је унутрашњи пречник хилзне? Колики је спољашњи 
пречник готове траке? Која је метража? 
72. Колика је ширина траке? Колики је унутрашњи пречник хилзне? Колики је спољашњи 
пречник готове траке? Која је метража? 
73. Колика је ширина траке? Колики је унутрашњи пречник хилзне? Колики је спољашњи 
пречник готове траке? Која је метража? 
 
Одговор: 

- 71. Трака (котур) за штампач прозивно-редоследног система - већа (60/P120/30): 
Ширина ове траке је 60 mm (прва димензија у ознаци ролне), 
Унутрашњи пречник хилзне је 30 mm (трећа димензија у ознаци ролне), 
Спољашњи пречник готове траке је 120 mm (друга димензија у ознаци ролне), 
Метража је 120 m (друга димензија у ознаци ролне). 

- 72. Трака (котур) за штампач прозивно-редоследног система - мања (58/P55/12): 
Ширина ове траке је 58 mm (прва димензија у ознаци ролне), 
Унутрашњи пречник хилзне је 12 mm (трећа димензија у ознаци ролне), 
Спољашњи пречник готове траке је 55 mm (друга димензија у ознаци ролне), 
Метража је 55 m (друга димензија у ознаци ролне). 

- 73. Трака (котур) за штампач прозивно-редоследног система - мања (80/P68/60): 
Ширина ове траке је 80 mm (прва димензија у ознаци ролне), 
Унутрашњи пречник хилзне је 12 mm, 
Спољашњи пречник готове траке је 68 mm (друга димензија у ознаци ролне), 
Метража је 60 m (трећа димензија у ознаци ролне). 
Питање 2: 
Замолио бих вас за детаљно појашњење ставке: 
Партија 2 – коверте, р.б. 4 – коверте са повратницом. 
Да ли је у питању плава или бела коверта (стара) или су у питању стандардизоване коверте S7, 
S8,....? 
 
Одговор: 
Да, у питању је плави коверат са повратницом (стари), односно коверат ОУП 16 плаве боје. 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 
68/15), Наручилац врши измену Конкурсне документације како следи:  
 
I Мења се ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА са оквирним количинама канцеларијског материјала 
за Партију 4, на стр. 8/48 КД, тако што се мења оквирна количин за позицију под редним бројем 
73 (Трака (котур) за штампач прозивно-редоследног система – мања, 80/P68/60, тако да 
уместо: 
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Р.бр. Назив 
Јед. 
мере 

Оквирна 
количина 

73. Трака (котур) за штампач прозивно-редоследног система - мања (80/P68/60) ком. 506 

 
Сада гласи: 

Р.бр. Назив 
Јед. 
мере 

Оквирна 
количина 

73. Трака (котур) за штампач прозивно-редоследног система - мања (80/P68/60) ком. 1000 

 
II Мења се ПРИЛОГ 1, Образац бр. 4.1 Понуда, за Партију 4 тако што за позицију под редним 
бројем 73 (Трака (котур) за штампач прозивно-редоследног система – мања, 80/P68/60, уместо: 
 

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 

73 
Трака (котур) за штампач прозивно-

редоследног система - мања (80/P68/60) 
ком 506 

 
Сада гласи: 

Р.Б. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 

73 
Трака (котур) за штампач прозивно-

редоследног система - мања (80/P68/60) 
ком 1000 

 
III Мења се ПРИЛОГ 2, Дистрибутивна листа за Партију 4, тако што за позицију под редним 
бројем 73 (Трака (котур) за штампач прозивно-редоследног система – мања, 80/P68/60, уместо: 
 

Р.бр. Опис 
Јед. 
мере 

8. Шабац 
20. Нови 

Пазар 
21. Ниш Укупно 

73 
Трака (котур) за штампач прозивно-
редоследног система - мања (80/P68/60) 

ком 6 500 0 506 

 
Сада гласи: 

Р.бр. Опис 
Јед. 
мере 

8. Шабац 
20. Нови 

Пазар 
21. Ниш Укупно 

73 
Трака (котур) за штампач прозивно-
редоследног система - мања (80/P68/60) 

ком 0 0 1000 1000 

 
У осталом делу Конкурсна документација остаје неизмењена 
Наручилац ће објавити измењену Конкурсну документацију у којој ће видно обележити 
измене и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
___________________ 
Александар Антић 
 
____________________ 
Игор Стојисављевић 

Сагласан: 
        __________________ 
_________________      Татијана Хумо 
Немања Фирићаски 
        __________________ 
_________________      Ксенија Бошњак 
Марија Атанасијевић 

____________________ 
60018.54/57       Бобан Петковић 
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