
 
 
 
 

 

Наш знак / Our ref. : 40/1.1.6/2 

Датум / Date :  26.08.2015. 

Телефони / Phones : 473 - 450 

Телефакс / Fax :  471 - 484 

Епошта / email:  office@gasruma.rs 

Сајт:   www.gasruma.rs 

 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Питања о одговори у поступку ЈНМВ ''Штампарска роба-допунски 
поступак'' број 40/1.1.6./2 
 
Питање: 
1. Молимо Вас да за сваку ставку дате техничке карактеристике (материјал, формат, обим боја 
штампе, повез итд...) како би могли дати одговарајућу понуду. 
 
Одговор: 
1.  У складу са Вашим захтевом, ЈП ''Гас-Рума'' врши допуну конкурсне документације на 
следећи начин: 
 
-На страни 15/25 конкурсне документације, у делу ''Спецификација понуде штампарске робе са 
структуром цене'', мења се постојећа табела тако да се поред колоне ''Јединица мере'' 
пребацује колона ''Количина'' и поред ње се уводи колона ''Техничке карактеристике''. 

Jaвно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" 

Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA" 

22400 Рума, JНA 136 



СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ ШТАМПАРСКЕ РОБЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ        
                    
                    

          Образац 3 

РБ Назив 
Јединица 
мере 

Количина Техничке карактеристике 
Јединична 
цена 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

% ПДВ 
Укупно 
вредност са 
ПДВ 

1. 
Записник о укључењу 
нових потрошача 

блок 50 

-Формат А5 
-самокопирајући,  
НЦР са нумерацијом 
-једна боја 
--100 листа 

    

2. 
 
Картон потрошача 

ком 200 

-Формат А5 
-обострана штампа 
-2 боје 
-200гр картон 

    

3. Налози за искључење кутија 20 

-Формат А4 
-бесконачни обрасци 
-перфорирани 
-једна боја 
-самокопирајући, 1+2 

    

4. 
Записник о прегледу 
КГП и КГИ  

кутија 25 

-Формат А4 
-бесконачни обрасци 
-перфорирани 
-једна боја 
-самокопирајући,1+1 

    

5. Књига требовања блок 30 

-Формат А5 
-самокопирајући,  
НЦР са нумерацијом 
-једна боја 
--100 листа 

    

6. Књига дежурства књига 2 

-Формат А3 
-укоричено 
-обострана штампа 
-200 листа 
-80гр папир 
-2 боје 
-шивена 

    

7. 
Захтев за проширење 
КГИ-самокопирајући 

блок 30 

-Формат А4 
-самокопирајући папир, 
НЦР са нумерацијом 
-једна боја 

    



-100 листа 

 
 

8. 
Књига реверса-А5-
самокопирајући 

блок 30 

-Формат А5 
-самокопирајући, 
НЦР са нумерацијом 
-једна боја 
-100 листа 

    

9. 
Записник о извршеној 
интервенцији-А5-
самокопирајући 

блок 200 

-Формат А5 
-самокопирајући, 
НЦР са нумерацијом 
-једна боја 
-100 листа 

    

10. Визит карте ком 200 
-једнострани колор са мат 
пластификацијом 
-200гр картон 

    

 


