
Наручилац: Градска управа Бор 
Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3 
ПИБ: 100568330 
Матични број: 07208529 
у Бору, 06.12.2019. године 
 
 
       ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача 

 у вези јавне набавке мале вредности, редни број - ЈН ГУ 27-Д/2019 - Канцеларијски намештај 
подељен у три партије: Партија 1) Канцеларијски намештај за ГУ, Партија 2) Канцеларијски намештај 
за потребе опремања простора за рад Омладинског клуба и Партија 3) Конференцијске столице., у 
складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
  

1) Потенцијални понуђач је дана 05.12.2019. године у 0945 поставио следећа питања: 
 

А) Koliko početnih, a koliko nastavnih regala je potrebno kod pozicije 1, partija 1- Arhivski regali? 

Б) Ukoliko je u pitanju odlaganje registratora, optimalan broj etaža na visini od 2 m bi bio 6 a ne 4, kako 

bi se maksimalno iskoristio odlagački prostor kod pozije 1, partija 1- Arhivski regali. 
 

          На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-1008/2019-III-01, 
од 25.11.2019.год, дала је дана 06.12.2019. године следеће одговоре: 

 

А) Ради се о засебним регалима – 1 стуб, (ком. 4) – како је и описано.. 

                    Редни број јавне набавке: ЈН ГУ 27-Д/2019 - канцеларијски намештај   

Ред. 

број 

Опис предмета јавне набавке Једин. 

мере 

Количина 

 1 2         3 

1 

Архивски  регал 
        -  израђен од квалитетног челичног лима              

        -  димензије  - 200  x  100  x 50 cm  /1 стуб)   

        - са четири полице носивости 85kg по једној хоризонталној 

етажи 

        -  монтирање полица шрафљењем  

        -  поља се састоје од почетних и наставних јединица. 

-  боја –  бела/сива 

Напомена: Архивски  регал - димензије  - 200  x  100  x 50 cm / по 

једном стубу - сваки стуб носи 4 носеће полице по најмање 85. kg.  
Ком. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
Б) Остајемо при захтеву. 
 

 

*** Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђаћа саставни су део конкурсне 
документације за ЈН ГУ 27-Д/2019 – Канцеларијски намештај подељен у три партије: Партија 1) 
Канцеларијски намештај за ГУ, Партија 2) Канцеларијски намештај за потребе опремања простора за 
рад Омладинског клуба и Партија 3) Конференцијске столице.. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ГУ 27-Д/2019 


