
 

 

                                   
                          Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА         
   Сектор  за материјално финансијске послове    
                          07 број 404-ЈН-70/19              
                            01.08.2019. године 
                                Б е о г р а д 
 
 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА, ОДГОВОРИ, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:  
ПП АПАРАТИ, ЈН број 70/19 

 
                 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/15 и 68/15“), достављамо вам питања, одговоре, измену конкурсне документације у отвореном 
поступку са закључењем оквирног споразума за набавку добара: ПП апарати, ЈН  број 70/19 

 
 ПИТАЊЕ 1:  
  У конкурсној документацији део III се наводи да је понуђач дужан да приликом сваке испоруке 
достави Исправу о усаглашености од стране Министрартста привреде - Сектор за квалитет и 
безбедност производа (Модел изјаве у прилогу XV конкурсне документације).Kонтактирали смо 
Министарство привреде – Сектор за квалитет и безбедност производа и они су нас упутили на 
Министарство унутрашњих послова уз образложење да је за пп апарате надлежно Министарство 
унтрашњих послова, а не Министарство привреде. Питање 1: Да ли можете да нам појасните на који се 
тачно документ мисли кадда се тражи Исправа о усаглашености и које тело га издаје? Да ли се мисли 
на сертификат који издаје ТОЦ или Именовано тело? 
  
ОДГОВОР 1:  
У Поглављу III Врста оквирног споразума, техничке карактеристике, место, рок и динамика испоруке, 
на страни 7.  СТОЈИ: 
 
-„Посебна напомена:  
1. Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке достави техничке карактеристике и упутство за 
употребу и скалидиштење. 
2. Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке достави Исправу о усаглашености од стране 
Министарства привреде – Сектора за квалитет и безбедност производа (Модел изјаве у прилогу XV 
конкурсне документације)“ 
 
а треба да СТОЈИ: 
„Посебна напомена:  
1. Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке достави техничке карактеристике и упутство за 
употребу и скалидиштење“. 
 
-У моделу уговора на страни 37 конкурсне документације, у члану 6. - Рок и место испоруке  
СТОЈИ 
„Добављач је у обавези да испоручи добра у року од ___ дана, од дана упућивања захтева (поруџбине) 
наручиоца (писмено, телефоном, факсом, е- mail). 
Место испоруке добара је магацин Министарства унутрашњих послова у Београду. 



 

 

Добављач је дужан да приликом сваке испоруке достави Исправу о усаглашености од стране 
Министарства привреде – Сектора за квалитет и безбедност производа“. 
 
а треба да СТОЈИ: 
„Добављач је у обавези да испоручи добра у року од ___ дана, од дана упућивања захтева (поруџбине) 
наручиоца (писмено, телефоном, факсом, е- mail). 
Место испоруке добара је магацин Министарства унутрашњих послова у Београду. 
 
-У Поглављу IX - Модел Наруџбенице БРИШЕ се тачка 6 
 
-БРИШЕ се страна 47, Поглавље XV конкурсне документације, Образац изјаве за исправу о 
усаглашености 
 
 
ПИТАЊЕ 2:  
У конкурсној документацији се у тачки 9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања и у обрасцу 
понуде наводи се да ће се плаћење вршити до 45 дана по извршеној испоруци и монтажи. У понуди као 
место испоруке и монтаже се наводи магацин Министарства унутрашњих послова у Београду. Питање 2: 
Да ли се монтажа врши само у магацин Министарства унутрашњих послова у Београду? 

 
ОДГОВОР 2:  
Као што је наведено у конкурсној документацији, испорука се врши у магацину Министарства 
унутрашњих послова, а монтажа према захтеву корисника. 
 
 
 
У складу са чланом 63 став 5. Закона о јавним набавкама врши се продужење рока за доставу понуда: Рок за 
преузимање конкурсне документације и доставу понуде је продужен до 07.08.2019. године до 10:00 часова. 
Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Министарства 
унутрашњих послова, Булевар Зорана Ђинђића 104 Београд, најкасније до 10:00  часова последњег дана рока, без 
обзира на начин на који је послата. Поступак отварања понуда спровешће се 07.08.2019. године у 12,00 часова, у 
просторијама Министарства. 
 
 
 
У прилогу су измењене стране конкурсне документације 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ПОСЕБАН ЗАХТЕВ ОД КОЈЕГ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
Понуђач је у обавези да за све тражене карактеристике из прилога III конкурсне документације достави 
одговарајућу техничку документацију са сликом (каталози, проспекти, декларације и слично, на српском 
језику или преведене на српски језик, ако је понуђени производ иностраног произвођача), на којима ће 
бити обележени производи и њихове карактеристике. 
Доказ: За понуђена добра потребно је доставити детаљну техничку спецификацију са сликом, у виду 
каталога, проспекта, декларације и слично, на српском језику или преведене на српски језик, ако је 
понуђени производ иностраног произвођача. 
 
Посебна напомена:  
1. Понуђач је дужан да приликом сваке испоруке достави техничке карактеристике и упутство за 
употребу и скалидиштење. 
 
 
РОК ИСПОРУКЕ: Тачан рок ће бити дефинисан у спецификацији добара која је саставни део позива 
за достављање понуда коју Наручилац упућује добављачима са којима је закључио оквирни споразум, 
када се укаже потреба за предметним добрима). 
ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ:  По захтеву и потребама Министарства унутрашњих послова. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Магацин Министарства унутрашњих послова у Београду. 
ГАРАНТНИ РОК НА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА: Минимум 24 месеца од дана испоруке.  
 
 Место и датум                                          Понуђач 
     
_______________, ___. ___. 2019. године                            ____________________________ 
                                (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

страна 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Закашњењем испоруке се сматра, ако Добављач без сагласности Наручиоца, испоручи  добра 
после рокова наведених у диспозицијама. 
 У случају да Добављач не поштује рокове и захтеване количине добара по диспозицији 
Наручиоца ни након писаног упозорења, Наручилац задржава право да раскине уговор и активира 
меницу за добро извршење посла.  
 Наплата уговорне казне не искључује право наручиоца на наплату проузроковане материјалне 
штете. 

У случају неиспуњавања уговорних обавеза или неизвршавања истих од стране добављача у 
договореном року два пута без одобрења Наручилац има право једностраног раскида Уговора и 
наплату уговорене казне у висини 10% укупне вредности Уговора подношењем инструмента 
обезбеђења на наплату банци код које се води рачун Добављача. 

 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 6. 
  Добављач је у обавези да испоручи добра у року од ___ дана, од дана упућивања захтева 
(поруџбине) наручиоца (писмено, телефоном, факсом, е- mail). 
  Место испоруке добара је магацин Министарства унутрашњих послова у Београду. 
   

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 7. 
Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет производа из члана 1. овог споразума и 

обавезује се да ће испоручена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је тражен. 
Квантитативни и квалитативни пријем добара врше записнички представници страна 

потписница оквирног споразума.  
У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци, Добављач мора иста 

отклонити у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника из става 2. овог члана. 
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним 

прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и 
обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају 
Добављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, 
изврши нову испоруку на којима је утврђен недостатак. 

Приликoм пoтписивaњa уговора нeoпхoднo је дa дoбaвљaч дoстaви изjaву кojoм пoд пунoм 
мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу гaрaнтуje дa ћe испoручити дoбрa у склaду сa услoвимa овог 
оквирнoг спoрaзумa, као и дa су испoручeнa добра у испрaвнoм стaњу и прeмa трaжeнoм зaхтeву. 

 
ГАРАНЦИЈА 

 
Члан 8. 

            Добављач даје гаранцију на испоручена добра минимум____ месеци од дана испоруке добара. 
 Добављач гарантује исправност добара до рокова наведених у декларацији производа. Добављач 
одговара за неправилност насталу у гарантном року уз прописане услове складиштења и чувања 
добара. 

Kрајњи корисник Наручиоца су дужни да у периоду гарантног рока за сваку утврђену 
неправилност сачине комисијски записник који се доставља Добављачу са захтевом за замену добара 
код којих је дошло до неправилности. 
 Добављач је обавезан да у замену за добра код којих је дошло до неправилности, испоручи 
крајњим корисницима наручиоца о свом трошку исту врсту и количину исправних добара или уз 
претходно добијену сагласност Наручиоца, исту количину сличних добара.  

 
страна 37 

 
 



 

 

 
IX  МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ 

БРОЈ:         /   
закључена у Београду, дана  _____________. године,  
уговорне стране: 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Београд, Кнеза Милоша 101-103 
које заступа: начелник Одељења за _____________(у даљем тексту: Корисник) 
и        
ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ: 
Назив: _____________________      
адреса: _____________________                              Матични број: ______________________                
кога заступа :_____________ директор                     Порески број(ПИБ):__________________                                                                                
(у даљем тексту: Добављач)                                                

 
На основу Oквирног споразума број ______________од____________године, након 

спроведеног отвореног поступка са закључењем оквирног споразума за набавку добара: ПП 
АПАРАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКАТА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, 
ЈН број 70/19, донета је Одлука број _______ од______________ године. 

 
Обавештавамо Вас да је прихваћена Ваша понуда број __________ од ___________године 

за набавку добара ПП АПАРАТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКАТА МИНИСТАРСТВА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН број 70/19, под следећим условима: 

 Укупна вредност без ПДВ-а:  ___________ динара 
                                                               ПДВ: ___________  динара 
             Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: ___________  динара 
 

1. Начин плаћања: У року до 45 дана од дана пријема појединачне фактуре, а по 
испоруци, монтажи и извршеном квалитативном и квантитативном пријему добара, у 
складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 68/15 и 113/17); 

2. Гаранција: У трајању од ________  месеци од дана испоруке добара (минимум 24 месеца 
од дана испоруке добара. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од 24 месеца, 
понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање); 

3. Рок испоруке:  ___ дана, од дана упућивања захтева (поруџбине) наручиоца (писмено, 
телефоном, факсом, е- mail). 

4. дана од дана упута захтева (поруџбине) наручиоца (писмено, телефоном, факсом, е- mail). 
  Динамика испоруке: Сукцесивно, по захтеву наручиоца; 

5. Место испоруке и монтаже: Магацин наручиоца у Београду. 
6. Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних наруџбеница или 

најкасније у року од десет дана од дана закључења појединачних наруџбеница 
преда Наручиоцу бланко соло меницу без протеста са меничним овлашћењем, као 
средство обезбеђења за добро извршење посла за појединачне наруџбенице, најкасније у 
року од седам дана од дана закључења појединачних наруџбеница. 
Меница за добро извршење посла, мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дуже од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Меница мора бити  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
Добављач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од 
пословне банке изабраног Добављача. 
Вредност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у 
износу који одговара висини од 10% од укупне износа сваке појединачне наруџбенице без 
обрачунатог пореза на додату вредност.                           страна 40 



 

 

 
 
 

      7.  Лице за контакт Корисника:_____________, тел ____________ (попуњава Корисник) 
      8.  Лице за контакт Добављача:_____________, тел ____________ (попуњава Корисник) 
 
 
 
ПОТПИС  ПОНУЂАЧА                                                      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                       
 
_________________________________                  _______________________ 
 
 
Напомена: Понуђач је дужан да уз понуду достави модел наруџбенице потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача.  
      
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

страна 41 


