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ОШ "ВАСА СТАЈИЋ '' 
Војводе Книћанина бр.12б 
Нови Сад 
Деловодни број: 03-156/19 
Датум: 21.02.2019. 
 
Предмет: Додатна појашњења за јавну набавку добара у поступку јавне набавке мале 

вредности ЈНМВ бр. 1/2019 – Набавка материјала за образовање, културу и спорт и 
административног материјала у  ОШ “Васа Стајић". 

 
 Од заинтересованог лица добили смо захтев за додатним појашњењeм од 19.02.2019. 
године, које се односи на конкурсну документацију за јавну набавку бр. 1/2019 – Набавка 
материјала за образовање, културу и спорт и административног материјала у  ОШ “Васа Стајић". 

  

Питање: 

Поштовани, 
  

Обраћам Вам се као заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке добара-
материјала за образовање, културу, спорт и административни материjал ЈНМВ 1/2019, објављеној 
на порталу јавних набавки 13.02.2019. године. 

 
Молим Вас да ми појасните Ваше образложење што се тиче рока испоруке добара, где на 

страни бр. 10 дословце пише да је у случају хитних поруџбина продавац у обавези да робу 
испоручи у року од 2 часа од момента достављана поруџбине. Да ли мислите да тиме не 
угрожавате право понуђача који су на већем растојању од 100км од Новог Сада да учествују у овом 
поступку? Ја мислим овим условом онемогућавате равноправно учешће добављачима који нису из 
Вашег најближег окружења и да би требало да размотрите оправданост овог захтева, јер не знам 
шта може да буде толико хитно, с обзиром на врсту робе обухваћене овом набавком. 

 

 
 
Oдговор на питање: 
 

Поштовани, 

  

Хвала Вам на Вашем интересовању за ЈНМВ бр. 1/2019 - Набавка материјала за образовање, 
културу и спорт и административног материјала у  ОШ “Васа Стајић". 

 

У оквиру конкурсне документације објављене дана 15.02.2019. године на порталу јавних набавки, 

на страни број 10  у члану 7. у вези рока испоруке стављена је ставка да ће у случају хитних 

поруџбина испоручилац робу испоручити у року од 2 часа  од момента достављања поруџбине. 

Ова ставка је стављена ради наше заштите као поручиоца да ће испорука бити извршена у хитним 

случајевима. Хитна поруџбина се деси кад административна служба која врши поручивање добије 
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списак неопходног материјала за организацију неке активности непосредно пред њен почетак од 

наставног особља које саставља тај списак. Ови хитни случајеви се дешавају 1-2 пута годишње ( а 

некада се и не десе) и односе се на ванредну потребу за тонерима и папиром за фотокопирање, 

ако се случајно изврши превид у поруџбини, а појави се неодложна активност  у виду такмичења, 

тестирања, контролних задатака и сличних активности, или понестане у току самог одржавања 

неке активности. 

Сматрамо да, пошто је предмет набавке роба коју испоручилац већ има на лагеру, сама испорука у 
наведеном року нe може бити проблем. 

 

С поштовањем, 

 

Комисија за јавну набавку 
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