
Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А  

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 ЗАЈЕЧАР  

Скопљанска б.б. 19000 Зајечар, тел. централа-фаx 019 430 915, директор 430 914, 
ПИБ 101329698, жиро рачун 840-133661-46, м.б.7147961, р.б пдв 203816123 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације (одговор на питање везан за ЈНМВ бр. 04/2017 - 

материјал за текуће поправке и одржавање, партија 2, у поступку јавне набавке мале вредности 

по партијама). 

 

 Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 22.03.2017.године, у писаном 

електронском облику достављено је питање везано за ЈНМВ бр. 04/2017 - материјал за текуће 

поправке и одржавање, партија 2, у поступку јавне набавке мале вредности по партијама, од 

заинтересованог лица (заводни број наручиоца 884 од 22.03.2017.године). Питање за јавну набавку 

добара -  ЈНМВ бр. 04/2017 - материјал за текуће поправке и одржавање, у поступку јавне 

набавке мале вредности по партијама, односи се на следеће: 

 

Postovani obracamo vam se za pojasnjenje konkursne dokumentacije. 

 U partiji -2 elektromaterijal naveli ste baterije 1,5V-r20 i r 03 a kod kolicine ste stavili 50/1 

i 30/1 

molimo za pojasnjenje kolicina kako bismo mogli da uradimo ispravnu racunsku ponudu. 
 

Одговор:  

У вези горе наведеног питања, обавештавамо заинтересоване понуђаче да је дошло 

до измене Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 04/2017 - набавка 

материјала за текуће поправке и одржавање, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), објављене на интернет 

странице Наручиоца: http://www.internatza.edu.rs/ , као и на Порталу јавних набавки, 

интернет адреса: http://portal.ujn.gov.rs/, дана 22.03.2017.године. 

Измена се односи на следеће: 

„У Конкурсној документацији за ЈНМВ 04/2017 у поглављу III - Врста, техничке 

карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара, партија 2, на страни бр.7 - Електро материјал, уочена је техничка грешка код 

батерије 1,5V-R20 - 50/1 ком и батерије 1,5V-R03 за даљинске - 30/1 ком, која се исправља 

и гласи: батерије 1,5V-R20 - 50 ком и батерије 1,5V-R03 за даљинске - 30 ком“, значи 

понуде се подносе за: 

батерије 1,5V-R20 - 50 ком и  

батерије 1,5V-R03 за даљинске - 30 ком. 
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