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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – набавка 

намештаја, ЈНМВ 2/2017 

 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  мале вредности добара – набавка 

намештаја  

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 27.01.2017. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – набавка намештаја (ЈНМВ 

2/2017), у оквиру кога је поставило следећа питања: 

„Поштовани, 

Молимо да нам појасните следеће: 

1. Позиције 2 и 3 техничке спецификације (радне фотеље) од ког 

материјала се израђују, којимматеријалом се врши тапацирање: кожа, 

штоф, еко-кожа? 

2. Позиција 11, двокрилни орман, како ћете извршити избор ручки и 

ногица, да ли је потребно доставити узорке при „увиду на лицу места“ и 

који је то број узорака? 

3. За позиције 15, 16, 17 тросед, фотеља, столица који је материјал за 

тапацирање. 

4. Да ли је потребно доставити сертификате за иверицу уз понуду, или их 

доставља изабрани понуђач, или се само треба придржавати датих 

параметара из техничке спецификације, при изради елемената?“ 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације 

или појашњења: 

  

1. За позицију 2 – радна фотеља у црној боји, узорци штофа, еко коже, 

природне коже. За позицију 3 – радна фотеља у белој боји, узорци штофа, еко 

коже, природне коже.  

 2. За позицију 11, ногице за двокрилни ормар, потребно је донети најмање 

два узорка, а припремити их према томе да су намењене за двокрилни, високи 

ормар што аутоматски намеће носивост ногица, а да по изгледу одговарају 

изгледу ручки, за које такође треба донети најмање два узорка. 

3. За позиције 15 и 16, тросед и фотеља, у тамно смеђој боји, узорци 

штофа, еко коже, природне коже. За позицију 17, столица, у тамно смеђој боји, 

узорци штофа, еко коже, природне коже. 



  

 4. Сертификате за иверицу не треба достављати, него је потребно 

придржавати се наведеног описа и квалитета из техничке спецификације. 

Потребно је донети тон карте за фолије како би се одабрао дезен и боја. 

 

Наручилац ће избор узорака по сваком понуђачу, вршити на лицу места, у 

присуству понуђача, а по доласку сваког од њих приликом узимања техничких 

података за израду понуде за позицију ред. бр. 11 и 18. 

 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

 

 

           

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

1. Маја Гајинов, члан 

2. Маја Стојичић, члан 

3. Ђорђе Керац, члан 

4. Милена Јаснић, члан 

 


