
  
Република Србија 

ОШ „Радован Ковачевић - Максим“ 

Дел. број 1084/19 

Датум: 14.10.2019. године 

Л Е Б А Н Е 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15), Комисија Наручиоца сачињава 

 

Измену конкурсне документације 

за поступак јавне набавке мале вредности – опрема за образовне потребе , редни бр. 

1.1.6 
 

Комисија Наручиоца за поступак јавне набавке мале вредности – опрема за образовне 

потребе, редни бр. 1.1.6, врши измену Конкурсне документације, тако што се мења спецификација 

за Партију 7 - Опрема за кабинет физичког васпитања у делу описа лопти на страници бр. 9 и 

описа предмета јавне набавке за партију 7 под редним бр. 1, 2, 3 и 4 на страници број 25 и 26 у 

конкурсној документацији, a у свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 
 

Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 5 дана пре истека рока за 

подношење понуда, рок за подношење понуда који је наведен у Позиву за подношење понуда и 

Конкурсној документацији Наручиоца је продужен, те ће се у складу са чланом 63. став 5. Закона 

о јавним набавкама објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

Нови рок за подношење понуда је 22.10.2019. године до 10:00 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Измењене стране чине саставни део Конкурсне  документације. 

Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне 

документације. 
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7. Спецификација за ПАРТИЈУ 7 - Опрема за кабинет физичког васпитања 

Лопта за кошарку, Vector Crossover, ПУ кожа, вел. 7, одговарајућа или боља – 10 комада 

Лопта за рукомет, јуниор, гума, вел. 2, одговарајућа или боља – 2 комада 

Лопта за рукомет, шивена, Микаса, одговарајућа или боља - 2 комада 

Лопта за одбојку, Vector VC-8, вел. 5, одговарајућа или боља – 3 комада 

Мрежа за ношење лопти – 1 комад 

Маркер дрес – 5 комада 

Пумпа за лопте, двосмерна - 1 комад 

Вијача са ручкама, вискоза-мераклон, са дрвеним дршкама, 3м – 10 комада 

Палица штафетна, боровина, 300×Ø20 мм  - 4 комада 

Струњача 2x1x0,5 - доскочиште; сунђер – 1 комад 

Конопац за пењање 7 м, Ø 35 мм – 4 комада 

Табла за кош. 180x105 водоотпорни шпер - 4 комада 

Обруч за кош. ојачан – 7 комада 

Мрежица за кош Професионал – 10 комада 

Мрежа за одбојку са сајлом - 3 комада 

Мрежа за одбојку Професионал – 1 комад 

Затезач за сајлу – 4 комада 

Сталак за скок у вис комплет, ливена метална конструкција, 230x400 цм, комплет – 1 комад 

Летва за скок у вис, алуминијумска, Ø 30 мм – 1 комад 

Стартни блок - 1 комад 

Штоперица дигитална #4256 (компас, сат, аларм, тач. 1/100 с) – 5 комада 

Вага са висиномером, механичка, мери до 120кг/50г – 1 комад 

Ормар за спортске реквизите, челични L профил и плетена жица, 2×1×0,5м - 1 комад 

Мерна трака од 50 м – 1 комад 

8. Спецификација за ПАРТИЈУ 8 - Опрема за кабинет физике 

Хронометар (штоперица)-дигит. – 1 комад 

Дигитални хронометар, електронски – 1 комад 

Каблови са фотосензорима за дигитални хронометар – 1 комад 

Динамометар ПЛАВИ 250г/2,5Н – 2 комада 

Динамометар ЗЕЛЕНИ 500г/5 Н – 2 комада 

Динамометар БРАОН   кг/10 Н – 2 комада 

Динамометар ЦРВЕН 2кг/20 Н – 2 комада 

Динамометар БЕЛИ      3кг/30 Н – 2 комада 

Динамометар ЖУТИ      5кг/50 Н – 2 комада 

Дигитална вага - 500/0,1 г – 1 комад 

Челичне опруге, 5 различитих димензија и константи – 1 комад 

Галилејев жљеб – 1 комад 

Уређај за проверу закона одржања енергије помоћу колица – 1 комад 

Атвудова машина – 1 комад 

Њутнова цев – 1 комад 

Максвелов точак – 1 комад 

Модел полуге – 1 комад 

Средство за демонстрацију притиска и његове зависности од додирне површине – 1 комад 

Куглице, разне по пречнику, еластичности и врсти материјала (комплет) – 1 комад 

Математичко клатно – 1 комад 

Клатно на еластичној опрузи – 1 комад 

Демонстрациона таласна машина, мала – 1 комад 

Уређај за демонстрацију промене притиска са дубином – 1 комад 

Архимедова вага – 1 комад 

Ареометри различитог опсега – 2 комада 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА 
 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара - набавка опреме за 

образовне опреме, редни број 1.1.6 за потребе наручиоца ОШ „Радован Ковачевић - Максим“ у 

Лебану објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, у складу са 

условима из позива за подношење понуда и конкурсном документацијом, спремни смо да 

понудимо: 
 

За ПАРТИЈУ 7: 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Лопта за кошарку, Vector Crossover, 

ПУ кожа, вел. 7, одговарајућа или 

боља ком. 10 

    

2. Лопта за рукомет, јуниор, гума, вел. 2, 

одговарајућа или боља ком. 2 

    

3. Лопта за рукомет, шивена, Микаса, 

одговарајућа или боља ком. 2 

    

4. Лопта за одбојку, Vector VC-8, вел. 5, 

одговарајућа или боља ком. 3 

    

5. Мрежа за ношење лопти ком. 1     

6. Маркер дрес ком. 5     

7. Пумпа за лопте, двосмерна ком. 1     

8. Вијача са ручкама, вискоза-мераклон, 

са дрвеним дршкама, 3м ком. 10 

    

9. Палица штафетна, боровина, 300×Ø20 

мм  ком. 4 

    

10. Струњача 2x1x0,5 - доскочиште; 

сунђер ком. 1 

    

11. Конопац за пењање 7 м, Ø 35 мм ком. 4     

12. Табла за кош. 180x105 водоотпорни 

шпер ком. 4 

    

13. Обруч за кош. ојачан ком. 7     

14. Мрежица за кош Професионал ком. 10     

15. Мрежа за одбојку са сајлом ком. 3     

16. Мрежа за одбојку Професионал ком. 1     

17. Затезач за сајлу ком. 4     

18. Сталак за скок у вис комплет, ливена ком. 1     
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метална конструкција, 230x400 цм, 

комплет 

19. Летва за скок у вис, алуминијумска, Ø 

30 мм ком. 1 

    

20. Стартни блок ком. 1     

21. Штоперица дигитална #4256 (компас, 

сат, аларм, тач. 1/100 с) ком. 5 

    

22. Вага са висиномером, механичка, 

мери до 120кг/50г ком. 1 

    

23. Ормар за спортске реквизите, челични 

L профил и плетена жица, 2×1×0,5м ком. 1 

    

24. Мерна трака од 50 м ком. 1     

Укупно:   

 

(са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке). 
 

Рок испоруке  __________ календарских дана од дана закључења 

уговора, али не дуже од 15 дана. 

Рок плаћања  

 

45 дана од дана службеног пријема исправно 

испостављеног рачуна за испоручена добрa 

Трошкови испоруке добара Трошкови испоруке добара су саставни део цене 

добара 

Гарантни рок  24 месеца од дана испоруке предметних добара 

Рок важења понуде  
__________ календарских дана од дана отварања понуде, а 

не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
 

 

Место:_____________                                                                            Понуђач: 

 

Датум:_____________                      М.П.                             ____________________________                                                         
 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


