
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-16/2017-12/12 

Датум: 17. март 2017. године 

Б е о г р а д 

         

 

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

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 

- куповина намештаја за Привредни и Прекршајни суд у Ужицу - 

редни број 6/2017 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 15. 

марта 2017. године у 12.43 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли радна столица (Образац структуре цене, С2) мора да буде идентичних 

димензија као што је тражено у Спецификацији? Да ли се понуда даје према 

траженим карактеристикама или према достављеној фотографији (ово питање у 

вези са фотографијом односи се и на следеће позиције набавне опреме: С1.1, С1.2, 

С3, С3л, С5, С6)? 

 

1. Одговор Комисије: 

Димензије које се односе на набавну опрему (С1.1, С1.2, С2, С3, С3л, С5, С6, С7) су 

оквирне и потребно је придржавати их се уз могућност мањих одступања. Понуду 

је потребно дати према траженим карактеристикама, а и по изгледу према 

достављеној фотографији.   

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли столица за кухињу (Образац структуре цене, С7) мора да буде идентичних 

димензија као што је тражено у Спецификацији, или се може понудити слична? На 

који део столице се односи димензија 56cm? 

 

2. Одговор Комисије: 

Димензије које се односе на набавну опрему (С1.1, С1.2, С2, С3, С3л, С5, С6, С7) су 

оквирне и потребно је придржавати их се уз могућност мањих одступања. 

Димензија од 56cm се односи на ширину седишта. 

 



3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли можете да одредите тачан број почетних јединица на полици архива (Образац 

структуре цене, П6), с обзиром на то да полица може да се да у варијанти са 

почетним и наставним јединицама? 

 

3. Одговор Комисије: 

Тачан број почетних јединица на архивским полицама биће одређен накнадно.   

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинасртва 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


