
Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o javnim nabavkama(“Sl. glasnik RS”br.124/2012”) 

Pitanje Ponuđača:  1   ( 03/2286  od 01.08. 2014)   
1. Редни број 7 – Фломастери 1/12 ком. 

Да ли су вам потребни фломастери „ђачки“ 1/12? 

2. Редни број 8 – Фук трака – трака за лепљење, провидна 48*50м 

Шта подразумевате под „фук траком“? 

3. Редни број 10 – Гумица за брисање Б-20 

Шта подразумевате под ознаком „Б-20“? 

4. Редни број 11 – Хартија писаћа – Високи каро А3, пак, 10 

За ову ставку стандардна јединица мере је РИС (1/250), код вас је јединица мере 

паковање. Колико рисева треба да садржи паковање? 

5. Редни број 16 – Коверте беле – competitor средњи 

Молимо вас да напишете које димензије ових коверата су вам потребне и које 

грамаже. 

6. Редни број 22 – Папир за штампач А4 табулир 1+0 

Колико преклопа је потребно да буде у кутији? 

7. Редни број 23 – Папир за штампач А4 табулир 1+1 бланко 

Колико преклопа је потребно да буде у кутији? 

8. Редни број 24 – Папир за штампач А4 табулир 1+2 бланко 

Колико преклопа је потребно да буде у кутији? 

9. Редни број 25 – Лепак за папир 

Лепак које грамаже вам је потребан? 

10. Редни број 32 – Маркери црни штедлер или „еквивалентно“ 

Да ли вам је потребан маркер перманентни за ову ставку? 

11. Редни број 33 – Маркери црвени штедлер или „еквивалентно“ 

Да ли вам је потребан маркер перманентни за ову ставку? 

12. Редни број 35 – Налепнице у котуру једерман 

Постоји више димензија ових налепница, да би дали одговарајућу цену у понуди, 

молимо вас да наведете тачне димензије ових налепница. 

13. Редни број 39 – Папир за фотокопир А4 1/500 80 гр 

Молимо да наведете квалитет које класе папира вам је потребан (А, Б или Ц). 

14. Редни број 41 – Регистратори А4 картонски? 

Да ли вам је потребан регистратор А4 нормал? Која дебљина лепенке (картона) 

регистратора вам је потребна? 

15. Редни број 54 – Дрвене бојице, пак, 10 

Колико бојица треба да садржи паковање? 

16. Редни број 55 – Фасцикла ПВЦ – уложак 1/100, ком, 3.000 

Да ли мислите на Фолију „У“ са 11 рупа? Фолија од колико микрона вам је потребна? 

Пошто је наведено да је потребно 1/100 што означава паковање од 100 комада, а 

потребна количина је 3.000, да ли то значи да вам је потребно 3.000 паковања од 100 

комада, што укупно износи 300.000 комада? 

17. Редни број 58 – Калкулатор стони дигитрон 

Да ли вам је потребан калкулатор са 12 места? 

18. Редни број 62 – Чаше 0,5 

Да ли сте мислили на чаше ПВЦ 0,5л? 

19. Редни број 65 – Корице за коричење 

Која грамажа вам је потребна и које димензије корица 
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1. Редни број 7 – Фломастери 1/12 ком. 

фломастери „ђачки“ 1/12? 

2. Редни број 8 – Фук трака – трака за лепљење, провидна 48х50м 

Селотејп стандарни 

3. Редни број 10 – Гумица за брисање Б-20 

Стандарна бела гумица за брисање графитне оловке димензија 3,5х1,7 цм 

4. Редни број 11 – Хартија писаћа – Високи каро А3, пак, 10 

За ову ставку јединица мере је РИС (1/250), 10 Рисева 

5. Редни број 16 – Коверте беле – competitor средњи 

димензије 19х26, 90 гр 

6. Редни број 22 – Папир за штампач А4 табулир 1+0 

     2000 преклопа  

7. Редни број 23 – Папир за штампач А4 табулир 1+1 бланко 

    1000 преклопа  

8. Редни број 24 – Папир за штампач А4 табулир 1+2 бланко 

    560 преклопа  

9. Редни број 25 – Лепак за папир 

Лепак 50 мл 

10. Редни број 32 – Маркери црни штедлер или „еквивалентно“ 

маркер перманентни ,коси врх 

11. Редни број 33 – Маркери црвени штедлер или „еквивалентно“ 

маркер перманентни ,коси врх 

12. Редни број 35 – Налепнице у котуру једерман 

димензија 2,1х1,2 мм 

13. Редни број 39 – Папир за фотокопир А4 1/500 80 гр 

квалитет класе Ц. 

14. Редни број 41 – Регистратори А4 картонски? 

регистратор А4 нормал, дебљина микровал 1,5мм 

регистратора вам је потребна? 

15. Редни број 54 – Дрвене бојице, пак, 10 

Паковање 1/12 

16. Редни број 55 – Фасцикла ПВЦ – уложак 1/100, ком, 3.000 

Са рупама за регистратор ,8 mic. 
17. Редни број 58 – Калкулатор стони дигитрон 

калкулатор са 12 места 

18. Редни број 62 – Чаше 0,5 

чаше ПВЦ 0,5л 

19. Редни број 65 – Корице за коричење 

грамажа 250 гр, димензије А 4  

20. Редни број 12 – Индиго ,ручни А4,плави 

1/100, кутија, 80  

21. Редни број 44 – Спајалице 

1/100,кутија 450 

22. Редни број 59 – Полица за документа ,жичана,троделнаА 4 ,СЕТ 

1/100,кутија 450      

Komisija za jnmv 22-2014       


