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Одговор 1 на захтев за: додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде 
  

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам  Одговор 1 на захтев за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке  –  Обуке 

наставника и професора у области информационо-комуникационих технологија, број јавне 

набавке О-38/2017. 
 
 

Питање 1: На страни 45 конкурсне документације, под ставкама 53 и 54 стоји да је у месту 

Уб предвиђено да две школе буду домаћини и то: 

Под ставком 53. ОШ."Милан Муњас" Уб  

Под ставком 54. Гимназија "Бранислав Петронијевић" Уб 

 

Међутим, под ставком 54 стоји да се у Гимназији "Бранислав Петронијевић" Уб обучавају и 5 

наставника из школе која је већ домаћин у претходној ставци. 

 

Молимо за појашњење да ли је у питању грешка. 

Уколико није грешка, молимо за појашњење због чега је предвиђено да се обука одвија у две 

школе имајући у виду да су обе на истој локацији и да се у ставци 54. јављају наставници из 

школе која је већ домаћин у ставци 53. 

 

Одговор 1: ОШ из Уба има 15 рачунара, а 20 наставника је пријављено на курс. Гимназија 

из Уба има 16 рачунара, а 10 наставника је пријављено на курс. Дакле, пет наставника из 

основне школе курс похађа у просторијама гимназије. 

 

 

Назив школе Место Управни округ 

изворно 

унето 

Број 

запослених 

који ће 

похађати 

овај 

програм. 

Максимални број 

радних места за 

рачунарима 

повезаним на 

интернет у 

рачунарском 

кабинету у којем 

би се могла 

одвијати обука у 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,  

ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

Број: 404-02-167/2017-04 

17.11.2017. године 

Немањина 22-26 

                         Б е о г р а д 



2 

 

школи 

(укључујући и 

евентуално додате 

рачунаре за 

потребе обуке у 

односу на редовно 

стање у 

кабинетима)  

ОШ."Милан 

Муњас" Уб Колубарски Колубарски 20 15 

Гимназија 

"Бранислав 

Петронијевић" Уб Колубарски Колубарски 10 16 

 

 

Питање 2: На страни 37 под ставком 16 наведено је да се Лозница налази у Колубарском 

округу. Да ли је у питању грешка, обзиром да је Лозница у Мачванском округу, или је у питању 

неко мање место које се зове "Лозница" у Колубарском округу? 

 

Одговор 2: У питању је грешка у документацији проузрокована погрешним попуњавањем 

упитника од стране школа. Основна школа "Анта Богићевић" налази се у Лозници, у 

Мачванском округу. 

 

 


