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Бр. 3/1-15/2020-4а 
30.07.2020. год. 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
у отвореном поступку јавне набавке број 3/1-15/2020-2 

 

Предмет: Одговор бр. 1, Комисије за јавну набавку у поступку број 3/1-15/2020-2 
(Образована Решењем број 3/1-15/2020-3) на Захтев за додатним информацијама/ 
појашњењима у вези са припремањем понуде, од 27.07.2020. године. 
 

Поводом приспелог Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са 
припремањем понуде за јавну набавку број 3/1-15/2020-2, у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) објављујемо одговор. 
 

Питање 1: 

PREDMET: Pitanja za JN 33/1-15/2020-2– PARTIJA 1  

Stavka 43 da li se moze ponuditi levak fi 60 mm ili fi 70 mm?  
Stavke 46 da li se moze ponuditi levak fi 35 mm?  
Stavka 51 da li se moze ponuditi menzura NF u B klasi, kako se obicno pravi?  
Stavka 72 da li se moze ponuditi tarionik fi 63x41 mm, zapremine cca 70 ml? Da li treba da bude 
glaziran ili neglaziran?  
Stavka 73 da li se moze ponuditi tucak duzine 115 mm? Da li treba da bude glaziran ili 
neglaziran? 
Stavka 74 da li se pod “slifovane plocice” misli na matirana premetna stakla ( brusena na jednom 
kraju sa obe strane za pisanje)?  
Stavka 81 – da li se moze ponuditi termometar alkoholni -30+150 C 
 
Одговор 1:   
За ставку 43 прихватљиво је понудити fi 60 mm. 
За ставку 46 прихватљиво је понудити левак fi 35 mm. 
За ставку 51 прихватљиво је понудити мензуру NF у B класи.  
За ставку 72 прихватљиво је понудити  глазиран тарионик запремине до 70 ml. 
За ставку 73 прихватљиво је понудити  глазиран тучак дужине до 115 mm. 
За ставку 74 прихватљиво је понудити  матирана предметна стакла. 
За ставку 81 није прихватљиво је понудити termometar alkoholni od -30+150 C. Наручилац 
остаје при својим захтевима. 

          ***                                                            

Oдговори се сматрају саставним делом конкурсне документације. 

 
Комисија за јавну набавку  

 
 
Објавити:.http://portal.ujn.gov.rs/ и  www.pharmacy.bg.ac.rs 


