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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори бр.1 за јавну набавку мале вредности бр.ЈНМВ 56 

Канцеларијски материјал и папирна галантерија 

 

 
1. Питања: 

- ставка 3. Фасцикла ПВЦ А4 са дрикером и рупицама за одлагање у регистратор - 

да ли мислите на фасциклу ПВЦ А4 са дугметом/копчом, да ли под тим сматрате дрикер? 

Шта сматрате под дрикером? Молимо Вас за мало детаљније појашњење ове фасцикле. 

 - ставка 8. Фасцикла ПВЦ А4 са дрикером - да ли мислите на фасциклу ПВЦ А4 са 

дугметом/копчом, да ли под тим сматрате дрикер? Шта сматрате под дрикером? 

Молимо Вас за мало детаљније појашњење ове фасцикле. 

 - ставка 10. Фасцикла ПВЦ А4 са клипом - да ли под овом ставком сматрате фасциклу ПВЦ 

А4 са дугметом?? 

 - ставка 39. отварачи за писма маказе дужина сечива 17цм - да ли овде требате маказе или 

нож за отварање писама?? 

 - ставка 46. Спреј за чишћење тастатура пена 400мл - да ли Вам треба спреј за чишћење 

тастатуре или пена за чишћење? 

 - ставка 77. Фолије за пластификатор папира 80 микрона 1/100 - молимо Вас да наведете 

која димензија фолије Вам је потребна. 

 - ставка 98. Омот списа тврде корице - Молимо Вас да наведете од колико грама треба да 

буде папир од ког се израђује овај омот списа. 

 

1.   Одговори: 

 

- Ставка 3 и 8 – Фасцикла ПВЦ А4 са дрикером, мисли се са дугметом / копчом 

- Ставка 10 – Мисли се са клипом (жабица за држање папира на фасцикли), 

- Ставка 39 -  Може нож, а могу и маказе 

- Ставка 46 – Мисли се на спреј 

- Ставка 77   - Потреба је за фолијом за димензије А4 папира 

- Ставка 98  - Мисли се на омот списа картонске корице,категорија картонске обичне 

фасцикле. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


