
 

Broj:    01-9/2020/4 

Datum:  29.05.2020.     

 

Predmet: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – Административна-рачунарска опрема (образовна 

опрема - hardware-ска платформа за учење на даљину) за потребе пројекта Ерасмус + 

пројекат  Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and 

Industry Needs (BENEFIT) број 585716-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 

Saglasno odredbi člana 63 Stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 

68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatne informacije, dostavljamo sledeći odgovor: 

 

Pitanje: 

U konkursnoj dokumentaciji, u delu III tehničke specifikacije, na strani 5‐35, navedeno je da je 

preporučeni rok za isporuku opreme 15 dana od dana zaključenja ugovora. 

S obzirom na situaciji u zemlji i svetu, kao i na proglasenu pandemiju, a samim tim i usporenu 

proizvodnju i uvoz, molimo Vas da produžite rok za isporuku opreme na minimum 6‐8 nedelja. 

 

Odgovor: 

У делу конкурсне докуемнтације  на страни 15 у погледу захтева Наручиоц је навео 

Испоручилац се обавезује да испоручује предметна добра у најкраћем року након закључења 

Уговора.  Рок за испоруку робе се рачуна од момента издавања потврде о ослобођењу од 

ПДВ-а. Такође у обрасцу понуде за рок испоруке каже следеће: Испоручилац се обавезује да 

испоручи предметно добро у року од       дана.  

Рокови се рачунају од момента доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Значи уписујете рок у понуди и уговору сами, препорука Наручиоца није обавеза већ само 

препорука. 

 

Pitanje: 

Na poziciji br. 5 ‐ Laptop 2‐in‐1….. zahtevano je da laptop bude Convertible. Obzirom da 

„convertible“ može da znači više različitih tipova uredjaja da li ćete prihvatiti laptop kome se 

rotira display za 360’ ? 

 

Odgovor: 

Convertible laptop 2u1 mora da, u toku rada, omogući jednostavan prelazak iz laptop moda u 

tablet (i obrnuto) tako što se tastatura postavi (najčešće rotacijom)  iza displeja bez 

rastavljanja/odspajanja. Pri tome su razmatrani standardni modeli kod kojih se šarke nalaze na 

spoju ekrana i tastature, jer je potrebno da omoguće pisanje olovkom (stylus/pen) po ekranu u svim 

međupoložajima ekrana. Stoga, nestandardna rešenja koja ne obezbeđuju dovoljnu stabilnost za 

normalno pisanje olovkom u svim međupoložajima ekrana NISU POŽELJNA. 

 

Pitanje: 

Na poziciji br 5 ‐ Laptop 2‐in‐1….. zahtevano je da laptop ima Non‐glare display. Kako to nije 

osobina koja je od presudnog značaja za neke korisnike da li ćete prihvatiti laptop sa ‘’glare’’ 

displayom? 

 

Odgovor: 

Pošto je interaktivni rad, pisanjem po ekranu (uz potencijalno nepovoljno ambijentalno 

osvetljenje) jedna od osnovnih namena uređaja, NEOPHODNO je da ekran prouzrokuje 

minimalan odsjaj. Stoga tehnologija izrade ekrana mora da omogući rasejanje (redukciju) 



 

 

reflektovanog ambijentalnog svetla. Pri tome, način na koji prioizvođači specificiraju traženu 

karakteristiku nije ograničen na “non-glare” već to mogu biti i drugi ekvivalentni nazivi: “anti-

glare”, “matte”, itd. 

 

S poštovanjem, 

Komisija za javnu nabavku 01-9/2020 


