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Број: 1387/1 

Дана: 21.09.2016. 

 

 

На основу члана 63 ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације заведеног под бр. 1387 од 

19.09.2016. године, достављеног од стране заинтересованог лица којим се траже додатна 

појашњења у вези са припремањем понуде по позиву број 72,  објављеном на Порталу 

јавних набавки и инертнет страници ЈП “Војводинашуме” дана 24.08.2016. године, као и на 

Порталу сл. гласила РС и базе прописа, за јавну набавку добара: Намештај 2016. год. 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке, сходно надлежностима утврђеним 

решењем наручиоца бр. 965 од 27.06.2016. године, а на захтев за додатно појашњење које 

је тражило заинтересовано лице у вези Конкурсне документације  за ову  јавну набавку, 

покренуту  Одлуком наручиоца бр. 964 од 27.06.2016. год. и Одлуком о измени и допуни 

Одлуке о покретању поступка бр. 964/1 од 10.08.2016. год. на постављена питања, 

благовремено даје   

 

 

II  ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези са припремањем понуде за јавну набавку 

 

 

Питање бр. 1: 

„Да ли је потребно да се угао наслона код партије 6, позиција 7-  Канцеларијска 

фотеља закључава у  једном положају или више?“ 

 

Одговор на питање бр. 1: довољно је да се угао наслона закључава у најмање 

једном полозају. 

 

Питање бр. 2: 

„Да ли се, код партије 9, позиција 2 и 3 – канцеларијске фотеље тапациране у 

телећој еко кожи ,  тапацирају на стандардан начин тј. предњи-седални део седишта и 

наслона да се тапацирају  телећом кожом док се задњи део наслона и део испод седишта 

тапацирају еко кожом или захтевате да фотеље потпуно (целе) буду тапациране у телећој 

кожи?“ 

 

Одговор на питање бр. 2:  канцеларијске високе и ниске кожне фотеље (Позиције 

2 и 3 ) се тапацирају на стандардан начин тј. предњи-седални део седишта и наслона се 

тапацира квалитетном телећом кожом, док се задњи део наслона и део испод седишта 

тапацира еко кожом.  

 

Питање бр. 3: 

„Да ли је довољно да  се (у партији 9 позиција 4) – конференцијским столицама- 

само седални део наслона и  седишта тапацирају  у природној кожи?“ 

 

Одговор на питање бр. 3:  
За конференцијске столице - Позиција 4 – довољно је да само седални део наслона и 

седишта буде тапациран у природној кожи. 
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Како се конкурсна документација не мења, јавно  отварање понуда Наручилац ће  

вршити у време како је одређено Конкурсном документацијом.   

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

      Биљана Латић, дипл. биолог 

          _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

- на Порталу УЈН 

- интернет страници Наручиоца 

- Сектору за финансије, комерцијалне 

  послове и маркетинг Наручиоца 

- архиви; 


