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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 26/18 – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ 

НАМЕШТАЈА ОБЛИКОВАНА У ТРИ ПАРТИЈЕ, ТАКО ДА СЕ СВАКА 
ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 

 
 

За јавну набавку мале вредности бр. 26/18 – Набавка канцеларијског намештаја обликована 
у три партије, тако да се свака партија може уговарати засебно, постављена су следећа 
питања понуђача: 

 

PITANJE BR: 1  
 Pozicija br. 1;  
“Dvokrilni element od drveta - nosač kadice sudopere, 800 x 600 x 860 mm.“  
Da li se traži puno drvo (MASIV) ili pločasti materijal (univer) ?  
Nadalje, koja je tražena debljina materijala za navedenu poziciju i koja je debljina kant trake ?  
Takođe , koja je boja dekora za traženu poziciju ?  
 
PITANJE BR: 2  
Pozicija br. 2;  
„Dvokrilni viseći element od drveta, 800 x 350 x 600 mm“  
Da li se traži puno drvo (MASIV) ili pločasti materijal (univer) ?  
Koja je tražena debljina materijala za navedenu poziciju i koja je debljina kant trake ?  
Od kojeg materijala su šarke i ručice ?  
 
PITANJE BR: 3  
Pozicija br. 3;  
„Kancelarijski sto od drveta, 1600 x 800 x 740 mm“  
Da li se traži puno drvo (MASIV) ili pločasti materijal (univer) ?  
Koja je tražena debljina materijala za navedenu poziciju i koja je debljina kant trake ?  
Da li su noge stola metalne ili drvene i kojeg su oblika?  
 
PITANJE BR: 4  
Pozicija br. 4;  
„Fiokar od drveta sa 3 fioke, na točkićima“ 
Da li se traži puno drvo (MASIV) ili pločasti materijal (univer) ?  
Koja je tražena debljina materijala za navedenu poziciju i koja je debljina kant trake ?  
Od kojeg materijala su ručice?  
Da li su klizači teleskopski ili obični?  
 
PITANJE BR: 5  
Pozicija br. 5;  
„Kancelarijska stolica sa metalnim vratilom i točkićima, metalnim osloncem za ruku, sedištem i 
naslonom presvučenim platnom“  
Šta podrazumevate pod metalnim vratilom u opisu kancelarijske stolice?  
 
PITANJE BR: 6  
Pozicija br. 6;  
„Konferencijska stolica“  
Molimo Vas za detaljniji opis ove pozicije, jer ne znamo koji tip konferencijske stolice je u pitanju. 
Takođe, molimo Vas da nam navedete i vrstu materijala za tapaciranje.  
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PITANJE BR: 7  
Pozicija br. 7;  
„Dvokrilni kancelarijski orman od drveta, sa 4 police i bravicom za zaključavanje, 800 x 450 x 1908 
mm”.  
Da li se traži puno drvo (MASIV) ili pločasti materijal (univer) ?  
Koja je tražena debljina materijala za navedenu poziciju i koja je debljina kant trake ?  
Od kojeg materijala su šarke i ručice ?  
 
PITANJE BR: 8  
Pozicija br. 8  
„Komoda drvena sa policom, 800 x 450 x 850 mm“  
Da li se traži puno drvo (MASIV) ili pločasti materijal (univer) ?  
Koja je tražena debljina materijala za navedenu poziciju i koja je debljina kant trake ? 
 

Одговор број 1:  
Позиција број 1: Плочаст материјал (универ дебљине18mm). Дебљина кант траке није битна 
као и боја декора. 
 
Одговор број 2:  
Позиција број 2: Плочаст материјал (универ дебљине 18mm). Дебљина кант траке није 
битна, шарке и ручице од метала. 
 
Одговор број 3: 
Позиција број 3: Плочаст материјал (универ дебљине 22mm или више), ABS трака.  
Ноге стола као и задња страна плочаст материјал (универ дебљине 22mm или више), ABS 
трака. 
 
Одговор број 4:  
Позиција 4: Плочаст материјал (универ дебљине 18mm). Дебљина кант траке није битна, 
ручице од метала, обични клизачи. 
 
Одговор број 5:   
Позиција 5: Вратило столице подразумева метални носач са металним точкићима. 
 
Одговор број 6:  
Позиција 6 : Столица са 4 металне ногице без точкића, пресвучена платном. 
 
Одговор број 7:  
Позиција 7: Плочаст материјал (универ дебљине 18mm). Дебљина кант траке није битна, 
шарке и ручице од метала. 
 
Одговор број 8:  
Позиција 8: Плочаст материјал (универ дебљине 18mm). Дебљина кант траке није битна. 
 
 

 за Комисију за јавну набавку 
 
  

            Зоран Вучинић, дипл. мет. 
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