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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-266/2017 

Број ЈН К 26/17 

Дана: 22.06.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1  

      

 

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

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 26/17 – Партија 1 – Намештај, дана 20.06.2017. 

године, објављујемо одговор на наведена питања.  

 

 

Питање 1:   

Позиција 3: Која је дебљина материјала конструкције стола? 

Одговор на Питање 1:  

Позиција 3-ram испод радне површине дрвени роштиљ 3cmx10 cm,ноге 8x8cm буково 

дрво                           

 Питање 2: 

Позиција 6, 7, 8: Од чега су израђена леђа елемената? 

Одговор на Питање 2: 

 

Позиција 6,7,8,- лесомал плоча 

 

Питање 3:  

 

Позиција 13: За орман ширине 120цм у пракси се постављају три крила уместо два 

(60цм је превише широко за једно крило врата). Да ли можемо рачунати орман као 

трокрилни? 

 

Одговор на Питање 3: 

 

Позиција 13-двокрилни орман 
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Питање 4: 

 

Позиција 15, 17, 18, 20, 24, 26, 33: Од ког материјала су израђена леђа елемената? 

 

Одговор на Питање 4: 

 

Позиција 15,17,18,20,24 нема леђа, 

       26,33 лесомал плоча 

 

 

Питање 5: 

 

Позиција 16, 32: Молимо да нам појасните која димензија означава шири-

ну/дубину/висину? Од ког материјала су израђена леђа елемената? 

 

Одговор на Питање 5: 

 

Позиција 16,32   - као И код осталих ширина x висина x дубина, поз 16 нема леђа,поз 32 

лесомал 

 

Питање 6: 

 

Позиција 35: Да ли под материјалом буковина подразумевате дрво (масив) или универ 

плоче у декору букве? Која је дебљина материјала за израду клуб стола? 

 

Одговор на Питање 6: 

 

Позиција 35 -буков масив,дебљима плоче 3 cm,ноге 5x5cm 

 

Питање 7: 

 

Позиција 43: Према Вашој скици једна врата су ширине 1м. Као што је претходно 

сугерисано, врата морају да буду двокрилна у овом случају (2x50цм). Да ли је 

предвиђена покривна плоча која иде на доњи елемент? Да ли су елементи постављени 

један на други? 

 

Одговор на Питање 7: 

 

Позиција  43 - Могућа И варијанта са двокрилним вратима,предвиђена је покривна 

плоча,елементи нису постављени једно на друго. 

 

 

Питање 8: 

 

Позиција 44, 45, 46: Која је дебљина материјала конструкције стола? 

 

Одговор на Питање 8: 

 

Позиција 44 - Конструкција испод плоче стола дрвени роштиљ 3cmx10 cm,ноге 

7cmx7cm буков масив. 
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Позиција 45-Конструкција испод плоче дрвени рам 3cmx10cm,ноге 7cmx7cm буков 

масив 

Позиција 46-Конструкција испод плоче дрвени рам 3cmx10cm,ноге 5cmx5cm буков 

масив 

 

Питање 9: 

 

Молимо Вас да нам појасните да ли су елементи из ПАРТИЈЕ бр.1 (ормани, комоде, 

полице) ослоњени на стопице или соклу? Уколико су ослоњени на соклу, која је њена 

висина? 

 

Одговор на Питање 9: 

 

Ормани комоде И полице су наслоњени на соклу,висине 7 cm. 

 

 

 

 

На основу Ваших питања, Наручилац ће у што краћем року извршити измену 

Конкурсне документације за Партију 1. 

 

 

 

 

 

 Комисија за ЈН 

 

 


