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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка мале 

вредности–Куповина канцеларијског материјала , ред. бр. Д 14-19 

 

Дана 11.7.2014.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. Д- 14-19 у коме 

се наводи следеће: 

„Молимо Вас да нам дате додатна појашњења за следеће ставке: 

1. Редни број 6 Регистратор А4 велики типа „Оптима“или одговарајући 

Молимо да назначите која вам је дебљина лепенке потребна и да ли вам је потребан 

регистратор А4 нормал са кутијом? 

2. Редни број 9 Фотокопир папир А4 80гр. 1/500 

Молимо да назначите техничке карактеристике потребног папира и класу истог. 

3. Редни број 13 Здравствени картони – бели 

Молимо да наведете димензије картона, грамажу, врсту штампе (црно-бела, две или 

више боја). 

4. Редни број 14 Фотокопир папир А3 80 гр. 

Молимо да назначите техничке карактеристике потребног папира и класу истог. 

5. Редни број 30 Тврда картонска фасцикла са ластишем (разне боје) 25*35*4 (мапа) 

Молимо Вас да нам омогућите увид у узорак наведене ставке. 

6. Редни број 31 Картонска фасцикла са гумом (разне боје) 

Молимо да наведете грамажу. 

7. Редни број 32 Муниција за хефталицу 24/6 1/10 сребрна 

Да ли вам је потребно паковање кламерица 24/6 1/1000 1/10? “ 

Наручилац даје следеће одговоре: 

1. Редни број 6 – Регистратор А4 велики типа „Оптима“или одговарајући  

У питању је регистратор А4 цца 80мм са кутијом.  

2. Редни број 9 – Фотокопир папир А4 80гр. 1/500 - Карактеристике папира у 

питању су: 80г, 500хА4 цца 210х297мм, за ласерско и инјект копирање, стандард 

3. Редни број 13- Здравствени картони – бели - У питању је здравствени лист детета 

у дечјем вртићу, дим. цца 30х21 цм , формат А4, цца 20-40 грама, црно-бела 

штампа. У прилогу је скениран примерак истог.  

4. Редни број 14 - Фотокопир папир А3 80 гр – Карактеристике папира у питању су: 

80г, 500хА3 цца 297х420 мм, стандард. 



5. Редни број 30 - Тврда картонска фасцикла са ластишем (разне боје) (мапа) - У 

питању је тврда картонска фасцикла 4Д са гумицом или ластишем дим цца 35х24 

цм. 

Могуће је извршити увид у узорак за наведену ставку. 

6.  Редни број 31 - Картонска фасцикла са гумом (разне боје) – Ради се 

пластифицираној картонској фасцикли са гумицом цца 600г/м2. 

7. Редни број 32 - Муниција за хефталицу – У питању је паковање 24/6 1/1000.  
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