
 

 

                
ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА  И  ВАСПИТАЊА 

Број: 1699-5/2019 

Датум: 18. октобар 2019. 

Београд, Фабрисова 10 

 

 

На основу одредбе из члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац на захтев потенцијалног понуђача за додатним 

информацијама, односно појашњењима конкурсне документације, објављује питања и 

одговоре: 

 

 

ПИТАЊЕ: Под редним бројем 40. стоји јединица мере пак., под редним бројем 42. 

стоји јединица мере фиола, под редним бројевима 125, 126, 127. и 128. 

стоји јединица мере кут., под редним бројевима 136, 137, 138. и 139. стоји 

јединица мере кут., под редним бројем 143. стоји јединица мере пак., под 

редним бројем 154. стоји јединица мере пак., под редним бројевима 189. и 

190. стоји јединица мере пак., под редним бројем 198. стоји јединица мере 

пак., под редним бројем 202. стоји јединица кут. Да ли овај материјал мора 

бити тако упакован или може друга јединица мере ? 

 

ОДГОВОР: Под редним бројем 40. иде пак. (прецизније фиола), под редним бројем 42. 

уместо фиола треба да стоји ком., под редним бројевима 125, 126, 127. и 

128. уместо кут. може да стоји ком., под редним бројевима 136, 137. и 138. 

уместо кут. може да стоји ком., а под редним бројем 139. уместо кут. 

може да стоји пак., под редним бројем 143. уместо пак. може да стоји 

ком., под редним бројем 154. уместо пак. може да стоји ком., под редним 

бројевима 189. и 190. уместо пак. може да стоји ком., под редним бројем 

198. уместо пак. може да стоји ком. и под редним бројем 202. уместо кут. 

може да стоји ком. 

 

ПИТАЊЕ:  Под редним бројем 192. стоји „Налог је на једном листу формата 21x29цм. 

Налог има 3 стране које су у А5 формату. Налог је перфориран по средини 

и преклапањем се добијају наведене стране у А5 формату. Штампа је 

офсет-једнобојна". Из описа се не види коју врсту налога тражите ? 

 

ОДГОВОР:  У питању је налог за службена путовања. 

 

 

Комисија за јавну набавку мале вредности добара, редни број ЈН: ЈНМВ-Д-03/2019 

 

 

 

 


