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Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Oпштина Сремски Карловци 
Служба за заједничке послове 
Број: 404-81/2016-VII-5 
Дана: 12. 12. 2016. године  
Сремски Карловци 
 

 
На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија даје 
  
 

Одговор заинтересованим лицима  
на питање у вези са јавном набавком 

НАМЕШТАЈ ЗА „ ОМЛАДИНСКИ КЛУБ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ“ 
 Редни број ЈН МВ I/2-01-15 

 
 

Дана, 08. 12. 2016. године, запримљенa су питања/захтеви за додатним 
информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:   
 

 
Захтев број 1:  
 
ПРЕДМЕТ: додатне информације/ појашњења за Комисију за ЈН МВ I/2-01-15 

                      

Питање 1: Којим материјалом је тапацирана позиција 1? 
Одговор 1: Црни-плaстифицирaни oквир, тaпaцирaни нaслoн и сeдиштe (штоф, плава, црвена или 
сива боја), дeбљинa сунђeрa нaслoнa: 25 mm, дeбљинa сунђeрa сeдиштa: 30 mm, плaстичнa oблoгa 
дoњeг дeлa сeдиштa, мoгу сe слaгaти jeднa нa другу. 

 

Питање 2: Назив позиције 2 је пријемни сто сапултом, међутим у опису је дат радни сто и 
комода, али не видимо опис пулта па Вас молимо да нам јасно опишете ову позицију и 
дате скицу изгледа ове позиције. Такође, молимо Вас да нам дефинишете висину радног 
стола. 
Одговор 2:  Пулт – плоча која покрива предњу страну радног стола и радну површину 
(горњу плочу). Потребно ускладити са димензијама радног стола и комоде. Висина радног 
стола је 80 cm. 
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Питање 3: Код позиције 3 захтевате да радни сто поседује 3 фиоке, али није наведено да 
ли су фиоке фиксне ( причвршћене за плочу стола ) или покретне ( на точкиће ), па 
молимо Ваш одговор. 
Одговор 3: Фиоке су причвршћене за плочу стола. 
 

 

Питање 4: Kод позиције 5 захтевате округли сто са ширином и дубином, па Вас молимо 
да нам појасните шта подразумевате под дубином стола с обзиром да је у питању округли 
сто. 
Одговор 4: Ширина 52 cm 
                     Висина 45 cm 
 
 

 
 
 
 
 
Питање  5: U називу позиције 8 наводи се ДРВЕНА ВЕШАЛИЦА ЗА ГАРДЕРОБУ док у 
појашњењима захтевате металне цеви, па Вас молим да нам одговорите да ли су Вам 
поптребни дрвени или метални чивилуци ( вешалице )? 
Одговор 5: Чивилуци могу бити или од дрвета или од цеви само да се испоштују дате 
димензије. Није важно од ког су материјала. 

Особине производа: 
- Ширина(cm): 46 
- Дубина (cm): 46 
- Висина (cm):170 
- Материјал фронта: Металне цеви или дрво 
- Дезен фронта: Црно, браон 
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Питање 6: Код позиције 4 захтевате металну конструкцију, а у Вашим одговорима 
појашњавате да је плоча стола универ 36 mm, а остали елементи стола дебљине 18mm, а 
касније појашњавате да је метална конструкција са профилима цеви  
50 x 30 mm, па нам одговорите шта у Вашим одговорима значи да су остали елементи 
стола дебљине 18 mm и који су то елементи? 
Одговор 6:  -     Горња плоча 36 mm 

- Метална конструкција са профилима цеви  50 x 30 mm 
- Нема осталих елемената. То је грешка у опису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈН  
                                                                                                          ЈН МВ I/2-01-15 
 


