
ОШ“Марија Трандафил“    

Паунова 14, 21203 Ветерник   
Тел: 021/820-940  

 
Број: 531 

 Датум: 05.04.2019.  

  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1  

У вези Конкурсне документације за јавну набавку добара-  

материјала за образовање  ЈНМВ: 1.1.3/2019 

Путем мејла Наручилац је дана 04.04.2019.године примио захтев од заинтересовног 

лица којим се траже додатне информације-појашњења у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку добара - материјала за образовање,  у делу – 5) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, структура цена за Партију 1: Наставна средства, у оквиру којег су 

затражена следећа додатна појашњења:  

Поштовани, 

Имамо пар питања у вези ЈНМВ 1.1.3/2019 за Партију 1 -Наставна средства: 

 

1.Ставка бр.4 Маркер за белу таблу Корекс црни без пуњења 
-Је ли грешка можда у називу маркера или се мисли на маркер за белу таблу Корес? 

 
2.Ставка бр.29 Кугла /2кг,3кг,4кг -2 ком 
-Је ли се мисли на 2 сета кугли од 2,3 и 4 кг ? 

 
3. Ставка бр.31 Конструкција за одбојку усадна- 1 ком 
-Је ли треба и монтажа конструкције , јер нигде у тендеру не пише? 

 
4. Ставка бр.38 Модел људског тела у 3 димензије аутор Луан Коломбо за биологију 
-Је ли се мисли на књигу -људско тело или баш модел? 

 
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 
набавку сачинила је 05.04.2019. године следеће додатно појашњење:  
  

У спецификацији Партије 1-Наставна средства , у наведеним ставкама следи: 

 

1. Ред.бр.4: Наручилац је погрешно унео оригиналан назив „Corex“, уместо 

исправног  „Kores“ 

2. Ред.бр.29: Наручилац је мислио на избор од 2 комада неке од наведених тежина 

кугли ( 2кг, 3кг, 4кг) 

3. Ред.бр.31: Није наведена уградња конструкције за одбојку , јер не улази у ову 

понуду 

4. Ред.бр.38: Наручилац је подразумевао књигу „Упознајмо људско тело“, која 

садржи моделе људског тела у три димензије, аутор је Luann Colombo, издавач 

„TREF LINE“d.o.o. из Београда 

 

 

 

 



ОШ“Марија Трандафил“    
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У измењеној конкурсној документацији број: 532 од 05.04. 2019. године Наручилац је 

изменио и допунио конкурсну документацију  у делу – 5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, структура 

цена за Партију 1: Наставна средства . 

     

Ова информација, сходно члану 63. Став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља 

свим заинтересованим лицима и истовремено се обављује на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца-www.osmarijatrandafil.edu.rs.  

  

              За Комисију за јавну набавку  

              Евгенија Глушчевић  

  

  

  

  


