
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ 

1.1.3/2019 (обликована по партијама)  

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара- опрема за 

образовне потребе, редни број ЈНМВ 1.1.3/2019, 15.11.2019.године 

заинтересовано лице је у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'' бр. 124/12 14/2015 и 68/2015), поставило путем електронске поште 

наручиоцу следећа питања: 

 

1. Питање Потребно је да направите исправку документације за школску 

клупу, да ли је у питању двосед или једносед, јер се дата димензија не 

односи ни на једну од понуђених? 

 

 

Одговор наручиоца комисије Основне школе „Краљ Александар I“ из 

Горњег Милановца је следећи: 

* У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара- 

опрема за образовне потребе, редни број ЈНМВ 1.1.3/2019, у оквиру Партије 3, у 

питању школска клупа двосед.Наручилац ће у овом делу изменити конкурсну 

документацију. 

 

 

 

2.       Питање Потребно је у документацији доставити димензију стола за 

електрични клавир? 

 

Одговор наручиоца комисије Основне школе „Краљ Александар I“ из 

Горњег Милановца је следећи: 

* У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара- опрема 

за образовне потребе, редни број ЈНМВ 1.1.3/2019, у оквиру Партије 3, 

димензије стола за електрични клавир су 140x50x75 (висина).               

Наручилац ће изменити  конкурсну документацију у овом делу. 

 

 

3. Питање Касета са фиоком-колико је потребно да има касета, уобичајено је 

да има три? 

 

Одговор наручиоца комисије Основне школе „Краљ Александар I“ из 

Горњег Милановца је следећи: 

* У поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара- опрема 

за образовне потребе, редни број ЈНМВ 1.1.3/2019, у овиру Партије 3, када 

су у питању касете са фиоком, потребно је да има једна касета, испод празан 

простор. Наручилац ће допунити изменити конкурсну документацију у овом 

делу. 

 

 

 

 

 



 

На основу напред изнетог, наручилац – Основна школа „Краљ 

Александар I“ из Горњег Милановца, ће изменити Конкурсну документацију 

тако што ће у делу 2. Конкурсне документације – Техничка спецификација, 

врста, квалитет, количина и опис добара, Партија 3, страна 6 додати да је у 

питању школска клупа двосед, да је електрични клавир димензија 140x50x75 

(висина), а да је код касета са фиоком потребно да буде једна касета, а испод 

празан простор. 

 

Одлука о измени конкурсне документације, Обавештење о измени 

конкурсне документације, као и измењена Конкурсна документација, биће 

објављени од стране наручиоца на Порталу јавних набавки 15.11. 2019. године. 
 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


