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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Набавка канцеларијског намештаја за потребе организационих јединица РФЗО, 
ЈН бр. 404-1-104/19-35 
 
 
Дана 08.08.2019.године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка канцеларијског намештаја за потребе организационих јединица 
РФЗО, ЈН бр. 404-1-104/19-35, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

1. Питање: „Да ли су леђа комоде и ормара израђена од лесонита д3мм?““     
 
Одговор: За позицију из спецификације бр.3.6.Комода, леђа и све остале странице су од 

универ плоче дебљине 18мм. 
За позицију из спецификације бр.3.7.Орман/Витрина, леђа ормана морају бити израђена од 

HDF плоче дебљине 3мм у боји корпуса према унутрашњости ормана, што је и наведено у техничкој 
спецификацији конкурсне документације. 
 

Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 6 од 39, и то тачке 3.6. „Комода“  
где се испод реченице: 

 
„- ширина 80cm – 90cm, дубина 40cm – 50cm, висина 90cm – 100cm;“ 

 
додаје реченица: 

 
„- леђа и све странице комоде морају бити израђене од универ плоче дебљине 18мм;“ 

 
 

2. Питање: „Поз. 3.7. Витрина/Орман - Да ли су горња крила само од стакла и које дебљине 
или су стаклена крила у раму од универа?“ 

 
Одговор: Горња крила Витрине/Ормана су израђена само од стакла дебљине 5-6 мм. 
 
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 6 од 39, и то тачке бр. 

3.7.Орман/Витрина, где уместо текста:  
   
 „- четвора врата, комбинација универ и стакло (провидно) – два стаклена крила на горњем 
делу, два крила од универа на доњем делу.“ 
 

сада стоји 
 

„- четвора врата, комбинација универ и стакло (провидно) – два стаклена крила на горњем 
делу израђена само од стакла дебљине 5-6мм, два крила од универа на доњем делу.“ 
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3. Питање: „Поз. 3.2.Канц. сто - Можете ли доставити слику ноге стола или појаснити да ли је 

реч о металној „Т“ нози или „О“ облика? 
 
Одговор: За позицију из спецификације 3.2. Канцеларијски сто, захтева се метална нога „Т“, 

што је и описано у техничкој спецификацији. 
 
Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 5 од 39, и то тачке бр. 3.2. 

Канцеларијски сто, где уместо текста:  
   
 „- ногице металне, са PVC стопицама за ослањање на под, што подразумева да хоризонтални 
метални носач, као доњи део ноге, на крајевима са доње стране има ПВЦ стопице за ослањање на 
под. Уз радну плочу стола налази се хоризонтална метална конструкција на коју се ослања плоча и за 
коју се плоча причвршћује. Ове две хоризонталне конструкције (ножице уз под и ослонац за плочу) се 
међусобно спајају вертикалном металном конструкцијом.“ 
 

сада стоји 
 

„- ногице металне, са ПВЦ стопицама за ослањање на под, типа „Т нога“, што подразумева да 
хоризонтални метални носач, као доњи део ноге, на крајевима са доње стране има ПВЦ стопице за 
ослањање на под. Уз радну плочу стола налази се хоризонтална метална конструкција на коју се 
ослања плоча и за коју се плоча причвршћује. Ове две хоризонталне конструкције (ножице уз под и 
ослонац за плочу) се међусобно спајају вертикалном металном конструкцијом.“ 

 
Наручилац ће на Порталу јавних набавки и својој интеренет страни објавити Конкурсну 

документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ која садржи наведене измене, као и Обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда. 

  

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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