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Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у 

поступку јавне набавке мале вредности добара - Рачунарска опрема, 

редни број набавке ЈНМВ 12/18, Комисија за јавну набавку даје 

заинтересованом лицу следеће објашњење Конкурсне документације: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

„На страни 4 од 34 конкурсне документације, ставка Монитор, навели 

сте следеће: 

„Монитор 8.5 Asusb(или одговарајући) VS197DE LED 5ms Black“ 

Молимо Вас да појасните да ли Вам је потребан монитор од 8.5 инча или 

монитор од 18.5 инча, будући да модел који сте навели има управо 

толико.“  

 

ОДГОВОР 1: 

У питању је штампарска грешка. Испред броја 8 (осам) је изостављен 

број 1 (један) и након исправке ознака захтеваног монитора гласи:  

„Монитор 18.5 инча Asus (или одговарајући) VS197DE LED 5ms Black“. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

„На страни 4 од 34 конкурсне документације, у оквиру Врсте и описа 

добара стоји: 

„за Наручиоца ОШ „Стеван Синђелић“, 11050 Београд, Милића Ракића 

број 1“ 

Молимо Вас да појасните да ли сте Ви наручилац, односно да исправите 

грешку.“  

 

ОДГОВОР 2: 

У питању је штампарска грешка и након исправке текст гласи: 

 „Врста и опис добара: набавка рачунарске опреме за Наручиоца ОШ 

“Ћирило и Методије“, улица Учитељска број 58, 11050 Београд...“ 

 

ПИТАЊЕ 3: 

„На страни 14 од 34 конкурсне документације, ставка Монитор, навели 

сте следеће: 

„Монитор 8.5in Asus (или одговарајући) VS197DE LED 5ms Black“ 

Молимо Вас да појасните да ли Вам је потребан монитор од 8.5 инча или 

монитор од 18.5 инча, будући да модел који сте навели има управо 

толико.“ 

 

ОДГОВОР 3: 

"У питању је штампарска грешка, испред броја 8 (осам) је изостављен 

број 1 (један) и након исправке ознака захтеваног монитора гласи:  

„Монитор 18.5 инча Asus (или одговарајући) VS197DE LED 5ms Black“. 
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Обзиром да је Наручилац извршио исправке штампарских грешака 

деветог дана од дана истека рока за подношење понуда, није дужан 

сходно члану 63, став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда.  

 

Рок за подношење понуда остаје исти – непромењен. 

 

Ово Појашњење је саставни део Конкурсне документације, у поступку 

јавне набавке мале вредности добара - Рачунарска опрема, редни број 

набавке ЈНМВ 12/18. 

 

 

Објашњење Конкурсне документације број 1. 

 

 

У Београду,  

дана 26.04.2018. године 

 

Комисија за јавну набавку 


