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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

 конкурсне документације за  

јавну набавку добара -  канцеларијски ситан инвентар 

ЈНОП 17/2017 

 Наручилац је дана 25.05.2017. године путем мејла примио захтев од 

заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку добара -  канцеларијски ситан инвентар (ЈНОП 17/2017), 

у оквиру којег су постављена следећа питања: 

ПИТАЊЕ БР.1:„  

11 

Стона лампа за канцеларију (зелени стаклени 

абажур, основа метална боја старог злата, 

прекидач потезни 

ком 8 

Молим Вас за фотографију траженог артикла, с обзиром на врло специфичан артикал, 

врло јасно наведених боја,  такође и димензије лампе.“ 

 

ПИТАЊЕ БР.2:„ 

4 
Дигитрон са функцијама (џепни, на батерије, 

стандардних димензија, број цифара 10) 
ком 50 

Калкулатори са функцијама (математички) нису џепни, да не тражите можда обични 

џепни калкулатор са основним функцијам +-/*“ 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр:124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку сачинила је дана 

26.05.2017. године Додатне информације/појашњења бр.1 конкурсне документације и 

дала следеће одговоре на постављена питања: 

ОДГОВОР БР.1: 

Наручилац је дана 26.05.2017. године сачинио Измене и допуне бр.1 Конкурсне 

документације које између осталог садрже и одговор на ово питање и којима је 

прецизиран опис траженог артикла. 

ОДГОВОР БР.2: 

Наручилац је дана 26.05.2017. године сачинио Измене и допуне бр.1 Конкурсне 

документације које између осталог садрже и одговор на ово питање и којима је 

прецизиран опис траженог артикла. 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се  

објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца - 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 
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