
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Oпштина Сремски Карловци 

Служба за заједничке послове 

Број: 404-81/2016-VII-5 

Дана: 05. 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, 02. 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: позиција 1 - Која боја столицa је у питању? 

Одговор 1: Столице могу бити у следећим бојама плаве, црвене или светло сиве. 

 

Питање 2: позиција 5 –Да ли сте у могућности да понудите слику или цртеж стола? Да ли 

сто стоји на металној нози? 

Одговор 2:  Слика кафе стола. Важна је стабилност стола. Није искључиво од ког 

материјала мора да буде нога/ноге.  

 



Питање 3: позиција 7 – Које су димензије полица? 

Одговор 3: Димензије полица су ширина 90 cm / висина 90 cm/ дубина 30 cm. 

Материјал: универ плоче дебљине 25 mm које су заштићене АБС траком дебљине 2 mm. 

 

 

Питање 4: позиција 8 – Кoје су димензије вешалице? 

Одговор 4: ОСОБИНЕ ПРОИЗВОДА: 

- ШИРИНА(cm): 46 

- ДУБИНА(cm): 46 

- ВИСИНА(cm): 170 

- НЕТО МАСА: 3 

- МАТЕРИЈАЛ ФРОНТА: Металне цеви 

- ДЕЗЕН ФРОНТА: Црно 

- ВЕШАЛИЦА: ДА 

 
 

 

Питање  5: позиција 10 – Које су димензије гелендера? 

Одговор 5: Дужина дрвеног гелендера (рукохвата) који се поставља на степениште је 

оквирно од 3.5-5 m. Неопходно је уградити гелендер са челичним носачима за зид.  

 

Питање 6: позиција 11 -  Које су димензије штанда? Да ли сте у могућности да понудите 

слику или цртеж? 

Одговор 6:  Промо пулт треба да изгледа као на слици испод 



 

Особине производа:  

1. Димензије доњег дела: 80 cm x 81 cm x 39 cm 

2. Висина: Горњи део пулта: 78 cm x 30,5 cm 

3. Укупна висина: 208 cm 

 

Питање 7: позиција 12 -  Да ли сте у могућности да понудите слику или цртеж? 

Одговор 7: Флип чарт табла (или слично) 

 
Питање 8: позиција 14 – Да ли је у питању фарбање свих врата и замена брава на свим 

вратима? 

Одговор 8: Испитивање функционисања брава, замена само нефункционалних. Фарбање 5 

комада врата. 

 

 

 

 



Захтев број 2:  

 

ПРЕДМЕТ: додатне информације/ појашњења за Комисију за ЈН МВ I/2-01-15. 

 

Питање 1: За позиције  3, 4, 5, 6, 7 нису назначене дебљине универа, односно материјала 

од кога се израђује намештај? 

Одговор 1: 

 

Позиција 3. Плоча радног стола универ дебљине 36 mm и кант трака АБС 2 mm, остали 

елементи стола дебљине 18 mm, кант трака АБС 0,4 mm, дезен бели јасен (у истом 

дезену). 

Позиција 4. Плоча радног стола универ дебљине 36 mm остали елементи стола дебљине 

18 mm, дезен бели јасен, димензије висина 80 cm, дубина 50 cm, ширина 200 cm. 

Позиција 5. Набавка округлих кафе столова (ширинa: 52,00 cm дубинa: 42,00 cm висинa: 

45,00 cm, боја бели јасен), Плоча стола универ дебљине 36 mm и кант трака АБС 2 mm. 

Позиција 6. Набавка материјала и израда канцеларијског двокрилног ормара (ширина 80,0 

cm дубина 51,5 cm висина 200,0 cm, боја бела јасен, са бравицама за закључавање), 

Универ плоча 18 mm и кант трака АБС 2 mm. 

Позиција 7. Набавка, израда и монтажа отворених полица, димензије 90x30x90 cm, 

универ плоча 36 mm, дезен бели јасен. 

 

Питање 2: За позицију 4 нису дефинисани профили за металне констрикције? 

Одговор 2: Профил цеви за металну конструкцију 50x30 mm. 

 

Питање 3: За позицију 7 нису дефинисане димензије ни материјал за израду полица? 

Одговор 3: Позиција 7. Набавка, израда и монтажа отворених полица, димензије 

90x30x90 cm, универ плоча 36 mm, дезен бели јасен. 

 

Питање 4: За позицију 10 молимо детаљнији опис или скицу. 

Одговор 4: Дужина дрвеног гелендера (рукохвата) који се поставља на степениште је 

оквирно од 3.5-5 m.  Неопходно је уградити гелендер са челичним носачима за зид. 

 

 

Питање 5: За позицију 11 од ког материјала треба да буде изграђен промо пулт и којих 

димензија? 

Одговор 5: Промо пулт треба да изгледа као на слици испод. Материјал пластика.  



 

Особине производа:  

1.   Димензије доњег дела: 80 cm x 81 cm x 39 cm 

2.   Висина: Горњи део пулта: 78 cm x 30,5 cm 

3. Укупна висина: 208 cm 

 

Питање 6: За позицију 14 молимо да тачно дефинишете потребне радове. 

Одговор 6: Испитивање функционисања брава, замена само нефункционалних. Фарбање 5 

комада врата. Потребно је испитати исправност шарки, брава, позиције на свим вратима. 

Подмазати механизме уколико је потребно или заменути браве уколико нису 

функционалне. Врата треба подесити, поправити да буду функционална и да су 

идентична. Укупан број врата је 5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈН  

                                                                                                          ЈН МВ I/2-01-15 


