
Pošiljalac: Bojana Stamatovic <bojana.stamatovic@ja.vi.sud.rs>
Primalac: "Dragomir Dobranic" <ddobranic@amphorayu.com>
Datum: sreda, 24. april 2019. ; 13:02:11
Predmet: pitanje za JNMV 1/19

Postovani, 
 
Opis kancelarijskog materijala koji je dat u konkursnoj dokumentaciji odgovara 
stanadardima koje koriste sudovi, 
te detaljnije opise od navedenih ne mozemo dati. Ukoliko zelite mozete da pristupite i 
da licno pogledate uzorke kancelarijskog
materijala koje koristi Visi sud.
 
 
s postovanjem, 
strucni saradnik
Ema Todorovic

Viši sud Jagodina
Kneginje Milice 86
35000 Jagodina
tel.035/25‐22‐77
fax.035/25‐22‐99
 
From: Dragomir Dobranic
Sent: Wednesday, April 24, 2019 8:59 AM
To: uprava@ja.vi.sud.rs
Subject: pitanje za JNMV 1/19
 
Poštovani pitanje za JNMV 1/19 je sledeće:

 

Molimo Vas da radi što kvalitetnije ponude usklađene sa vašim zahtevom i uzorcima koje je 

neophodno dati uz ponudu detaljno definišete kvalitet  i  strukturu traženih dobara. 

 

1 Књига примљене поште на 

личност

ком
8   Format i broj listo

2 Доставна књига за пошту ком 8   Format i broj listo

3 Доставна књига за место ком 8   Format i broj listo

4 Коверете жуте веће
ком

4.000  
Samolepljive  ili  vlaž

lepljenje

5 Коверете жуте средње
ком

4.000  
Samolepljive  ili  vlaž

lepljenje

6 Коверте розе
ком

3.000  
Samolepljive  ili  vlaž

lepljenje

7 Коверте плаве обичне
ком

5.000  
Samolepljive  ili  vlaž

lepljenje

8 Доставнице беле ком 20.000    

9 Папир за фотокопирање
рис

800   
Koja gramaža, form

klasa
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10
Карбофикс  течни у флашици 

(туби)

ком
900   Koliko grama

11 Едикс  (коректор у флашици) ком 50   Koliko mililitara

12 Мине за хемијске оловке ком 200    

13 Муниција за хефталицу ком 200   Koja dimenzija

14 Канап пунији 1/2 кг. ком 20   Koja debljina

15 Селотејп ‐ шири мат ком 150   Koja širina i dužina t

16 Спајалице
паковање

50   Koja velićina

17 Каро‐папир паковање 10    Koliko u pakovanj

18 Јемственик ком 15   Koliko metara

19 Телефакс ролне ком 100   Koliko metara u ro

20
Фасцикле са механизмом 

(пластичне)

ком
50    

21 Фасцикле картонске(беле) ком 50   Kolioko gr karton

22
Мине за хемијске оловке – 

црвене

ком
20    

23
Батерије 1,5V алкалне (за 

диктафон)

ком
200   AA ili AAA

24 Свеске А4 – укоричене
ком

30  
Koliko listova i koja

gramaža papira

25
Фасцикла хербаријум са плат. 

ојачањем

спплаплат.ојачањем

ком
500    

26 Индиго кутија 5     

27 Јастуче за печате – веће ком 5   Koja dimenzija

28 Боја за печате – плава ком 10   Koja dimenzija

29 Хефталица стандардна
ком

10
  Šta znači standard. 

koliko  listova kapac

30 Бушач за акта – средњи
ком

1
  Šta znači srednji. Do k

listova kapacitet

31 Маркер за текст ком 100    

32 Свеске А5 – укоричене
ком

20
  Koliko listova i koj

gramaža papira

33 CD‐R диск са кутијом ком 10    

34 DVD+R са кутијом ком 20    

35
Пак‐папир за паковање пакета 
(за предмете)

ком.
50 

 
 

36 Регистратори  (А‐4)
ком

40
  Koji kvalitet, širina ,

kutijom ili bez

37 Оловка обична црвено‐плава ком 30    

38 Налози за уплату општи ком 50   NCR ili ofset i koliko li

39 Самолепљиви папир у боји  ком 200    

40
Гумице велике за предмете

 

кг
5

 
Koji fi?

41
Кутије картонске за паковање 
предмета  (30x40x30)

ком
100

  Od kog materijala da 
napravljena, grama

42 Уписници разни (200 листа) ком 10    
- 2 / 4 -



43 Фломастери  (алкохолни) ком 10    

44 Леђа предмета  (луткице) ком 12.000    

45
Интерна доставна књига о 

кретању списа  (А‐4)

ком
30

 
Format i broj listo

46
Књига пословни дневник за 

судије  (А‐4)

ком
13

 
Format i broj listo

47
Омоти списа (жути, зелени, 

бели)

ком
10.000

 
 

48 Позиви разни  (А‐6) ком 8.000    

49 Обрасци разни  (А‐5) ком 3.000    

50 Обрасци разни  (А‐4) ком 1.000    

51 Уписник „Су“ 200 листа ком 2    

 

 

 

 

U skladu sa članom 20 Zakona o javnim nabavkama („Sl. 
glasnik RS“ broj 124/2012) potvrdite prijem e-mail-a
 

 

 

www.amphorayu.com
 

 

 

Одрицање од одговорности:
Овај  документ може садржати податке поверљиве природе и намењен је искључиво особама 
означеним као примаоци. Приступ од стране било које друге особе сматра се неовлашћеним. Уколико 
нисте назначени прималац свака дистрибуција, копирање, умножавање или откривање садржаја 
трећим особама су строго забрањени и сматрају се противзаконитим. Уколико сте добили ову поруку, а 
нисте назначени као прималац, молимо Вас да што пре обавестите пошиљаоца поруке и уништите све 
постојеће копије. С обзиром на непостојање потпуне сигурности електронске комуникације, пошиљалац 
не преузима одговорност за евентуалну штету насталу услед заражености ове поруке вирусом или 
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другим штетним програмом, погрешне или закаснеле доставе поруке услед  техничких проблема. 

Садржај ове електронске поруке не представља званичне ставове компаније АМПХОРА д.о.о

 
Disclaimer:
This document should only be read by those persons to whom it is addressed and is not intended to be relied 
upon by any person without subsequent written confirmation of its contents. Accordingly, AMPHORA LLC., 
disclaims all responsibility (including in negligence) for the consequences for any person acting, or refraining 
from acting, on such information prior to the recipient by those persons of subsequent written confirmation. If 
you have receieved this e-mail message by error, destroy and delete the message from your computer. Any 
form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this 
e-mail message is strictly prohibited. The contents of this e-mail do not necessarily represent the views of the 

AMPHORA LLC.
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