
 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке добара, ЈН 12/2019, 

обликованом у три партије, Партија 1 - Набавка интерактивне табле, Партија 2 - 

Набавка пројектора и Партија 3 - Набавка монитора, заинтересовано лице је дана 18. 

септембра 2019. године, доставило следеће питање: 

 

„Poštovani, 

na portalu javnih nabavki Vaše ministarstvo je otvorilo nabavku za: 

interaktivnu tablu pa Vas molim za informaciju šta ste tačno podrazumevali pod pojmom 

"interaktivna tabla". Naša firma se bavi proizvodnjom i razvojem interaktivnih uređaja sa 

ekranom osetljivim na dodir na kojima se mogu instalirati aplikacije i prezentacije po Vašoj 

želji.  

U prilogu Vam dostavljam detaljnije informacije u vidu kataloga.  

Takođe na našem sajtu se možete detaljnije informisati o našem radu i iskreno se nadamo da 

će Vaše ministartvo prepoznati potencijal ovakvih uređaja koji su aktuelni trend u svetu.  

Za slučaj da Vam je potreban ovakav uređaj stojimo Vam na usluzi za sve informacije.  

Srdačan pozdrav” 

О д г о в о р 

У складу са чланом 54. став 13. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 

набавку даје следећи одговор: 

Конкурсном документацијом, у складу са важећим прописима, одређене су 

техничке карактеристике, тј. спецификација предмета набавке за све три партије, па и 

за Партију 1 - Набавка интерактивне табле.  

Конкретно, спецификација је дата на страни 4. конкурсне документације, и 

то у оквиру поглавља II Врста, техничке карактеристике (спецификација), начин, 

место и рок испоруке добара, техничка документација, начин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета. 

С тим у вези, уколико сматрате да неки од производа из вашег асортимана 

одговора датој спецификацији, као и уколико испуњавате обавезне и додатне услове, 

можете поднети понуду и тиме узети учешће у поступку предметне јавне набавке.  

 

Н а п о м е н а 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама горе наведени одговор 

сматра се саставним делом конкурсне документације за јавну набавку набавку добара, 

ЈН 12/2019, обликованом у три партије, Партија 1 - Набавка интерактивне табле, 

Партија 2 - Набавка пројектора и Партија 3 - Набавка монитора, те самим тим постају 

њен саставни део. 

 

У Београду, дана 19. септембра 2019. године 

 

                                           Комисија за јавну набавку  
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