
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев 

понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

канцеларијског материјала, ЈН бр. 1.1.1- јнмв/18, са следећим питањима: 

 

 

1. Ставка ред.бр.  2- Диск ЦД-Р 700 мб (слим паковање) 

     Шта подразумевате под слим паковање? 

 

2. Ставка ред.бр. 4 – Фасцикле ПВЦ Л 80 микрона 

    Да ли је једна страна фолије 80 микрона  или  оба две. 

 

3. Ставка ред. бр. 6 – Фасцикле ПВЦ са металним механизмом  дебље 

     Шта подразумевате под дебљом фасциклом, да ли је прва страна провидна а    

друга у боји? 

 

4. Ставка ред. бр. 10 - Фасцикле преспан А3 са гумом (ластишем) на угловима 

600гр/м2 

     Које су димензије фасцикле? 

 

5. Ставка ред. бр. 11 - Фасцикле преспан А4 са гумом (ластишем) на угловима 

600гр/м2 

    Које су димензије фасцикле? 

 

6. Ставка ред. бр. 18 - Хемијске оловке (на клик-плаво „мастило“- 

квалитетне) са измењивим квалитетним минама) 
Шта подразумевате под квалитетним ? 

 

7. Ставка ред. бр. 20- Roller ball 0,5mm црна- еквивалент Uni ball 

8. Ставка ред. бр. 21- Roller ball 0,5mm плава- еквивалент Uni ball или Pelikan 

9. Ставка ред. бр. 22- Roller ball 0,5mm црвена- еквивалент Uni ball или 

Пеликан 
Да ли је гел или обичан ролер? 

 

10.  Ставка  ред. Бр. 35 - Копир  папир А3 80 гр Б класа (еквивалент- 

Фабриано) 

11.  Ставка  ред. Бр. 36 - Копир папир А4 (екв.Фабриано2) 80гр Б класа 
Молимо Вас да дате техничке карактеристике папира, белина, дебљина, 

опацитет... 

 

12.  Ставка  ред. бр. 38 - Коверат Е-4 (40 цм натронски са стрипом) 90 gr. 

13.  Ставка ред. бр. 39 - Коверат Б4 бели са стрипом 90 gr. 

Које су димензије тражене коверте? 

  

14.  Ставка ред. бр. 39 - Спирале разних величина (дебљина)за коричење А4 

Које су величине спирале,  паковање и  цене се разликује по величинама.  

 

15. Ставка 61 – Налог за уплату – образац бр. 1 са перфорацијом 1+2 750 

преклопа 

16. Ставка 62 -Налог за пренос – образац бр.3 са перфорацијом 1+1 1000 

преклопа 



С обзиром да су у питању кабасте кутије да ли можемо за узорак да доставимо 

по пет преклопа за сваку ставку. 

 

 

 

Поводом достављеног захтева дајемо следеће одговоре: 

 

 

 

1.  Појединачни ЦД у слим кутији 

2. Обе стране треба да буду 80 микрона 

3. Прва страна провидна а друга у боји (тврда пластика) 

4. димензије су 430X305мм 

5. Димензије фасцикле су 245X337мм 

6. Да не прекида писани траг оловке 

7. ГЕЛ 

8. ГЕЛ 

9. ГЕЛ 

10. Екстра белина, дебљина је 80 гр 

11. Екстра белина, дебљина је 80 гр 

12. Е4 – 30X40цм и Б4 – стандардни формат из табеле Б формата 

13. Е4 – 30X40цм и Б4 – стандардни формат из табеле Б формата 

14. Величине спирала су 6,8,10, паковање 1/100 

15. Не 

16. Не 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                             К О М И С И Ј А  

                                                                           ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.1.1-јнмв/18 

 


