
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-86/2014-12/5 

Датум: 21. октобар 2014. године 
Б е о г р а д 

         
 
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у поступку мале вредности  
- куповина рачунарске опреме - 

редни број 23/2014 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 20. 
октобра 2014. године у 15:45 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је потребно у понуди доставити техничку спецификацију понуђене опреме? 
 

1. Одговор Комисије: 
Понуђач је дужан да уз понуду достави карактеристике, односно техничку 
спецификацију добара која нуди. Ово може учинити уношењем у за то предвиђена 
поља у Обрасцу понуде или на посебном папиру. 
  
 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 19. Конкурсне документације у тачки 5.14 наведено је да је рок за 
подношење захтева за заштиту права 10 дана од дана пријема одлуке. С обзиром на 
то се ради о поступку мале вредности потребно је изменити овај рок на 5 дана. 
 

2. Одговор Комисије: 
У тачки 5.14 Конкурсне документације у четвртом пасусу уместо рока од 7 дана 
треба да стоји рок од 3 дана. У истој тачки у петом пасусу уместо рока од 10 дана 
треба да стоји рок од 5 дана.  
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Који је захтевани рок одазива и приступања отклањању грешака у гарантном року? 
 

3. Одговор Комисије: 
Наручилац није поставио захтеве у погледу дужине рока одазива и приступа 
отклањању грешака у гарантном року.  



 
4. Питање заинтересованог лица: 

Потребно је да потврдите да је у Обрасцу структуре цене у реду ''укупно'' потребно 
попунити само колоне 3 и 4, а које се односе на укупну цену без и са обрачунатим 
ПДВ. 
 

4. Одговор Комисије: 
У Обрасцу структуре понуђене цене у реду ''укупно'' потребно је уписати само збир 
колоне 3 и колоне 4.  
 
 

5. Питање заинтересованог лица: 
Потребно је да потврдите да ће одговарајућа бити понуда у којој је понуђен 
монитор са екраном дијагонале 19,5'', с обзиром на то да се захтевана резолуција 
односи на мониторе од 19,5''. 
 

5. Одговор Комисије: 
Одговарајућа понуда ће бити само она која потпуно испуњава све техничке 
спецификације, укључујући и ону која се односи на дијагоналу екрана – најмање 
20''.  
 
 
*Наручилац ће сагласно наведеним одговорима изменити Конкурсну 
документацију, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. 

 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Дамир Алихоџић, струковни инжењер – члан 

Тања Милановић, дипломирани правник – заменик члана 
Бранко Кузмановић, ССС – члан 

Јелена Лазаревић, дипломирани правник – заменик члана  
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник – члан 

Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 
 

 
 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


