
 

      

 

 

 

 

KEEP EDUCATING YOURSELF - /KEY/ 

598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP 

_____________________________________________  

 

Дел.бр.01-211/2 

Нови Сад, 18.06.2020. 

 

На основу чл. 55. став 1.тачка 11. и Прилога 3Ж  Закона о јавним набавкама 

(“Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доноси се  

 

              О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

                                О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА  

                                                  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ НАБАВЦИ  

                                                           ЈНОП KEY 1/20            
Наручиоци су: 

 

1. Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад; 

2. Висока школа струковних студија за  васпитаче „Михаило Палов“у Вршацу; 

3.Академија васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, 

4. Висока школа струковних студија за  васпитаче и пословне информатичаре „Сирмијум“ 

Сремска Митровица; 

5.Академија техничко-васпитачко струковних студија Ниш-одсек Пирот; 

6.Универзитет Црне Горе-Ректорат у име и за рачун Филозофског факултета у Никшићу. 

 

Свих 6 наручилаца у обједињеној јавној набавци су установе јавне власти- просвета. 

 

Предмет јавне набавке су добра-опрема за релизацију пројекта Еразмус+ пројекта KEEP 

EDUCATING   YOURSELF  (hereinafter referred to as: Project), acronym: KEY, 

reference number: 598977-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, building on Grant 

agreement number: 2018-3537/001-001 (hereinafter referred to as: GA 

 
Врста предмета набавке према општем речнику јавне набавке: 

Набавка опреме намењене реализацији Еразмус+ пројекта KEEP EDUCATING YOURSELF-

KEY):30230000 - Рачунарска опрема, 48820000 - Сервери, 38650000 - Фотографска опрема, 

32300000 - Телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање  или репродукцију звука или 

слике, 39162000 - Опрема за образовне потребе и 37420000 – Опрема за вежбаонице.,30125110-

Тонери за ласерске штампаче;3234000-Микрофони и звучници;3319-Разни медицински уређаји 

Интернет адресa наручилаца: 

http://portal.ujn.gov.rs; 

http://vaspitacns.edu.rs; 

http://uskolavrsac.edu.rs; 

http://www.vaspks.edu.rs; 

http://www.sm-vaspitac.edu.rs; 

http:www.pakadem.edu.rs; 

www.ff.ac.me 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

       1.   Врста поступка: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. 

2. Датум објаве позива: 22.05.2020. 

3. Датум објаве обавештења о продужењу рока за доставу понуда:19.06.2020. 

4. Разлог за продужење рока: Измена и допуна Конкурсне документације 8 дана пре 

истека рока за доставу понуда. 

5.  Особа за контакт: Јасминка Богдановић 

6. Време и место за доставу понуда (нови рок): Висока школа струковних студија за      

образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, 21000 Нови Сад. 

      Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до       

понедељка 29. јуна 2020. године, до 10.00 часова.  

 

7. Време и место отварања понуда (нови рок): Јавно отварање благовремено приспелих 

понуда обавиће се у зборници наручиоца, ул. Петра Драпшина 8, Нови Сад,  у 

понедељак  29. јуна. 2020. са почетком у 11:30 часова. 

Прво ће се отварати понуде за рачунарску опрему, па за мултимедијалну и аудио-

визуелну опрему потом за дидактичку опрему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          _______________ 

                     Миљков Стеван 

 

 

 

 

 

 

 


