
 

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 Број: 1460/9-51-06/2016 

 Датум: 27.06.2016. године 

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И 

ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, бр. 8/2016 

 

Питање: 

 

 Ставка под редним бројем 18: Спајалице  за акта Но:1,2,3 и 4. Свака величина има различиту 

цену. Молимо да раздвојите ставке 

 Ставка под редним бројем 19: КИН-484 муниција за хефталицу 24/6. Да ли се то односи на 

обичну муницију 24/6? 

 Ставке под редним бројем 60 и 61: Тонер black и color 05331 и 05330. На који бренд се 

односи? 

 Ставка под редним бројем 70: Муниција за хефтање (Стаплес или одговарајућа), 8, 10 и 12 (по 

10 паковања од сваке величине). Цена је различита по величинама, молимо Вас да раздвојите 

ставке. 

 

 Ставка под редним бројем 84: Термо корице (Предња страна: пвц – провидна, задња страна: 

картон бели, Паковање:1/100, Ширина повеза: 1,5 / 3 / 4 / 6 / 9 / 12/ 25мм. Молим да појасните 

какве корице у једној ставци сте ставили три ставке и све је различита цена по опису као мда 

је за спирално коричење а не термо коричење? Молимо да прецизирате шта Вам треба и 

колико чега 

 

Одговор: 

 

 Ставка под редним бројем 18: Спајалице  за акта Но:1,2,3 и 4. Цену формирајте у пропорцији 

30(1):30(2):30(3):10(4), како би сте добили средњу цену за понуду.  

 Ставка под редним бројем 19: Ради се о обичној КИН-484 муницији за хефталицу 24/6.  

 

 Ставке под редним бројем 60 и 61: Тонери black и color 05331 и 05330 су за штампач марке 

Disc Publisher II primera. 

 Ставка под редним бројем 70: Муниција за хефтање (Стаплес или одговарајућа), 8, 10 и 12 je 

тражена у количини од по 10 паковања од сваке величине, тако да је потребно извести среднју 

цену за сва три.  

 Ставка под редним бројем 84: Термо корице (Предња страна: пвц – провидна, задња страна: 

картон бели, Паковање:1/100, Ширина повеза: 1,5 / 3 / 4 / 6 / 9 / 12/ 25мм. Ради се о корицама 

чија је предња страна пвц – провидна, задња страна: картон бели. Средњу цену изведите тако 

што ће за 25мм ићи 100 комада, а преосталих 900 делите пропорционално на остале величине   

 

 

 

 

Конкурсна комисија: 

 

Јелена Колашинац, председник, с.р.  

 

            Ивана Демири, члан, с.р.  

 

Игор Липовац, члан, с.р. 


