
На питања заинтересованог лица по предметној набавци добара бр. 05/14 – Kанцеларијски 
материјал за потребе Студентског центра у Крагујевцу, наручилац даје следеће одговоре: 

 

Питање 1: Ставка 2 и 3 (табулир) – Питање: Колико преклоп а у кутији? 

Одговор 1: Ставка 2. Табулир 1+0 – димензије 240 мм х 12`` - 1800 преклопа. Ставка 3 

Табулир 1+2 – димензије 240 мм х 12`` - 650 преклопа. 

 

Питање 2: Ставка 21 (образац за дравствено осигурање) – Питање: Блок – Колико листова?  

Одговор 2: Образац се штампа на НЦР/самокипирајућем папиру штампа 2/0 блок 100 

листова 

 

Питање 3: ставка 22 и 23. (регистратори а4 репариран) – Питање: Да ли су у питању исти 

регистратори? 

Одговор 3: на позицији 23 артикла уместо речи репарирани  треба да стоји 
нерепарирани 

 

Питање 4: Ставка 30 (налог за путничко возило) – Питање: Формат А4 или А5 

Одговор 4: Формат приближан а4, штампа 1/1 или одговарајући Оптимум 4863 

 

Питање 5: Ставка 41 (откупни лист) – Питанје: формат А5 или а6 

Одговор 5: У питању је блок А5 формата. Штампан на НЦР/самокопирајућем папиру 

штампа 1/0 

 

Питање 6: Ставка 63 (држач каталога) – Питање: Да ли је то кластер са 2 или са 4 прстена? 

Одговор 6: У питању је пластичан држач каталога или одговарајући Херлиз 

 



Питање 7: Ставка 64. (Сет полица за документа) – Питање: Да ли је жичани или ПВЦ са 

колико полица? 

Одговор 7: Сет металне полице – 3 полице у сету 

 

Питање 8: Ставка 65. (Пројектна фасцикла са 400 листова) – Питање: Потребно је ближе 

објашњење? 

Одговор 8: У питању је пројектна мапа са подесивим механизмом у који се може 

убацити вели број докумената или пројектне документације капацитета до 400 

листова 

 

Питање 9: Ставка 67 (ламинатор) – Питање: Димензија А3, А4 или као за чековне картице? 

Одговор 9: Захтев се односи на стони ламинатор формата А4 ширине улаза веће од 

210 мм предвиђен за рад са фолијом дебљине минимум 125 микрона. 


