
 
ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Немањина 6 

Број:  22/2020 - 317 

Датум: 27.02.2020. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр.3 за јавну набавку мале вредности бр.ЈНМВ 56 

Канцеларијски материјал и папирна галантерија 

 
Питања: 

 Ставка 9 – Фасцикла А4 ПВЦ на преклоп са блоком за белешке и три преграде за одлагање 

докумената, нисмо се срели са оваквим артиклом молимо Вас за додатно појашњење и ако 

је могуће да добијемо слику истог. 

Ставке 21. И 22. фломастер са врхом од филца сигнир зелени коси врх траг писања 2-5 мм и 

фломастер са врхом од филца сигнир жути коси врх траг писања 2-5 мм, да ли је потребно 

да доставимо понуду за сигнир са гумираним или пластичним телом? 

Ставке 71., 72.и 73 BINDER CLIPS – велике, средње и мале, које су величине тражених 

клипса? 

Ставка 77. Фолије за пластификатор папира 80 микрона 1/100, да ли је фолија за 

пластификатор папира формата А4? 

Ставке 86 и 87 канап дебели и танки клупко, од колико грама је клупко канапа? 

Ставка 98. Омот списа, од колико грама је корица омота? 

 

  Одговори: 

Поштовани, 

- Ставка под редним бројем 9 је блок на преклапање који када се отвори са страна има 

преграде за одлагање папира, радним данима од 8 до 16 часова у канцеларији број 

510 на трећем спрату у пословној згради у Неманјиној 6 можете доћи да погледате 

узорак.(слика у прилогу) 

- Ставке под редним бројем 21. И 22. Је могуће доставити и са гумираним и са 

пластичним телом 

- Ставке BINDER CLIPS су мале ширине 2.5cm, средње 3cm а велике 4 cm 

- Ставка под бројем 77 треба да буде за А4 формат папира 

- За ставке 86. и 87. није предвиљена никаква грамажа само дебљи и тањи канап 

- За ставку под бројем 98. Омот списа тврде корице је прихватљив картон од 280 

грама и више    

Срдачан поздрав ! 

 

 


