
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-227/2019-VIII 
 Дана:21.08.2019. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Градска управа Града Сомбора, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку број: 404-227/2019-VIII 
- Канцеларијски материјал - 

 
За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор. 

 
ПИТАЊЕ: 
Молимо вас да измените техничке карактеристике за фотокопир папир, по ставкама 2, 3 и 4, јер 
оне не одговарају искључиво једној врсти папира, а по Закону о јавним набавкама се мора 
обезбедити равноправна конкуренција. Довољно је за ставке 2 и 3 да задате Ц класу, а за ставку 
4 А класу и онда ће се знати шта Ви тражите. Такође, молимо Вас да нам објасните какву 
кутију за спајалице  тражите (ставка 68), молимо марку или слику. 
ОДГОВОР: 
За ставку 2 и 3 Наручилац је изменио конкурсну документацију. 
За ставку 4 – због квалитета штампе поручује се мања количина квалитетнијег папира по 
наведеној  спецификацији. Наручилац остаје при задатим критеријумима. 
За ставку 68 – кутија за спајалице - Наручилац је детаљно описао предмет набавке са тачним 
димензијама.Слику прилажемо. 

 



ПИТАЊЕ: 
За ставке 2,3,4 тражите техничке карактеристике одређене врсте папира,чиме 
фаворизујете одређеног произвођача,а дискриминишете остале што је супротно закону о 
јавним набавкама. 
Конкретно, од двадесетак врста папира са којима располажемо ни један не одговара 
траженим карактеристикама,што доводи у сумњу и да ли са таквим карактеристикама 
постоји папир,или ако постоји да ли је неко унапред фаворизован. 
Такође је неисправно фотокопир папир под ставком 2 сврстати у а класу,када је то 
очигледно ц класа,као и под ставком 3. 
Предлажемо да техничке карактеристике дате у опсегу: 
Нпр 
ISO 534 (дебљина) од  80-110 
ISO 8791 (храпавост)200-250 
ISO 11475 (белина) 140-150 
ISO 2471 (непрозирност)90-95 
То би биле нормалне вредности за папир ц класе,а за А класу(или I класу) 
ISO 536  80гр 
ISO 534  од 103-115 
ISO 11475  од 168-172 
ISO 2470 110-115 
ISO 2471 91-95 
ISO 8791 преко 150 а не макс120. 
Молимо да исправите карактеристике како би тендер био регуларан. 
Ставка 18- шта значи импрегнирана фасцикла? 
Ставка 20- молимо детаљније објашњење и  слику шта тражите, 
Ставка 23-прецизније објашњење у смислу квалитета 
Ставка 68-прецизније објашњење и слику,кутије за спајалице магнетне на тржишту 
постоје четвртасте и округле стандардних величина са магнетним прстеном при врху ,те 
вас молимо да објасните какву ви тражите(произвођач ,изглед, слику,шта је роломагнетни 
точкић,од чега су димензије 80*85(ширина ,дужина или висина) што је стварно велико за 
кутијицу за спајалице. 

ОДГОВОР: 
Наручилац спроводи дужи низ година јавну набавку са сличним или истим 
карактеристикама папира и у поступцима јавних набавки је учествовало више понуђача, 
тако да се не може говорити о суженој конкуренцији. Што се тиче папира у претходном 
питању је већ одговорено и конкурсна је измењена. За ставку 68 је дат одговор и слика у 
претходном питању, димензије 80*85мм се односе на ширину и дужину, а 8 цм није 
превелико за кутијицу за спајалице. Што се тиче питања за ставке 18,20 и 23 можете 
извршити увид у узорке, канцеларија 202 Градска управа Града Сомбора, тел. за договор 
око термина 025/468-109. 
 
 
                                                                                         Комисија за јавну набавку број 
                                                                                                       404-227/2019-VIII 


