
Питања од 02.04.2018. ЈНМВ 04/2018 Административни материјал 
 
Питања: 
 
1. Ставка 1.2.3.4.-Који модел хемијске оловке Пилот( G1,G2), која дебљине исписа( 0.5,0.7)? 
2. Ставка 63-Који формат  роковника,колико боја има лого?Као узорак  прилаземо само 
роковник   
    који се касније стампа? 
3. Ставка 69-Тонер Lexmark C532/C534-тонер који одговара тразеном-да ли сте мислили на 
заменски       тонер 
 
 
 
 
 
Одговори на питања: 
 
1. Наручилац ће као одговарајућу прихватити сваку оловку која одговара техничком опису 
позиција 1.2.3 и 4. техничке спецификације постављене су тако да представлајју минималне 
захтеве наручиоца. биће прихваћени модели и G1,G2 и дебљина исписа 0,5 и 07. 
 
 

 2. "Роковници-еко кожа- узорак се доставља без лога агенције, а приликом испоруке 

понуђач је дужан да креира лого наручиоца и да роковнике испоручује са  утиснутим 

логом наручиоца" Формат роковника треба да буде Б5 

 
3. Наручилац ће прихватити само оригинални тонер, не рециклирани а дозвоqено је понудити 
тонер другог произвођача који одговара техничким карактеристикама захтеваног тонера. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

ЈНМВ 04/2018 



 
 
Питања за ЈНМВ 4/2018 од 30.03.2018. године 
 

1. Ставка 20. Етикете на А/4 формату 1/100 
Да ли је јединица мере комад, даје се цена по листу или вам треба 150 паковања по 100 листа у 
пакету. Да ли се цена даје за 150 паковања 
 

2. Ставка 21. Хоризонтални преградни картон1/100 
Да ли се цена даје на комад, по једном картону, или је цена за 150 паковања по 100 картона? 
 

3. Ставка 27. Текст маркери ¼ 
Да ли вам треба 40 или 60 текст маркера. Да ли је цена на комад или на паковање? 
 
 
 
 
 
 
 
одговор на 1 питање 
 

цена се даје за Етикете на А4 формату 1/100 за једно паковање од 100 комада у складу 

са упутство на страни 31. конкурсне документације. податак од 150 паковања је оквирна 

количина коју наручилац очекује да ће потраживати током реализације уговора  
 
одговор на питање 2 
 

цена се даје за Хоризонтални преградни картон 1/100 за једно паковање од 100 комада у 

складу са упутством на страни 31. конкурсне документације. податак од 150 паковања 

је оквирна количина коју наручилац очекује да ће потраживати током реализације 

уговора  
 

одговор на питање 3 

цена се даје за Текст маркер 1/4 -Пеликан или одговарајући- дакле јединична цена се 

уписује за један комад текст маркера а испоручује се у паковању од по 4 текст маркера 

у складу са упутством на страни 31. конкурсне документације. Податак од 40 паковања 

(од по 4 маркера у сваком паковању) је оквирна количина коју наручилац очекује да ће 

потраживати током реализације уговора. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   

ЈНМВ 04/2018 




