
 
 
 
 
 
 
ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПД БР. 12/2015 – ОПРЕМА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ 
Појашњење бр. 2 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/12 и 14/15) за јавну 
набавку ОПД 12/2015 добра – Опрема за образовање, достављамо појашњење конкурсне 
документације:  
 
Питање 1: За партију1, позиције од 1-4 да ли ове позиције могу да се израде од универа у 
дезену букве, дебљине 18 мм? 
Одговор 1:  Позиције 1-4 могу се израдити од универа дебљине 18 мм. У складу са наведеним 
биће извршена измена конкурсне документације. 
Питање 2: За партију 1, позиције 2 и 4 – да ли су леђа од истог материјала као и корпус? 
Одговор 2: За позиције 2 и 4 леђа су од истог материјала као и корпус и додају се речи „са 
точкићима. У складу са наведеним, биће извршена измена конкурсне документације. 
Питање 3: За партију 1, позиција 6 –  исти опис ове позиције се појављује на још једном месту 
конкурсне документације, после позиције 4. Да ли је дошло до грешке у димензијама на ове 
две позиције или све може да се сведе под позицију 6, количина 20+70? 
Одговор 3: У питању је техничка грешка. У складу са наведеним биће извршена измена 
конкурсне документације на начин да се после позиције бр. 4 брише позиција са наведеним 
описом, а позиције под бр. 5. и 6. се мењају у погледу количине па уместо 70 ком за наведене 
позиције се количина мења на 80 ком. 
Питање 4: Можете ли појаснити шта конкретно значи у опису - „сто тросед трапезасти“? 
Одговор 4: У питању је техничка грешка, за наведене позиције биће извршена измена на 
начин што се брише реч „тросед“ и гласи „сто трапезасти“. 
Питање 5: Позиција 7. Од ког материјала су израђена перфорирана леђа и које дебљине? 
Одговор 5: Перфорирана леђа су израђена од лесонита дебљине 4 мм. У складу са наведеним 
биће извршена измена конкурсне документације. 
Питање 6: Позиција 10. Које су димензије радног стола и која је дебљина универа? 
Одговор 6: Димензије радног стола су 120х60х75-80 цм, дебљине 18 мм. У складу са 
наведеним, биће извршена измена конкурсне документације. 

 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 


