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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДОБАРА, СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: МЕХАНИЗМИ 

СЛУЖБЕНИХ ШТАМБИЉА ЗА ОВЕРУ ПУТНИХ ИСПРАВА 
ЈН број 129/19 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац одговара на питања и врши измену конкурсне 
документације у отвореном поступку јавне набавке добара, са закључењем оквирног споразума: 
Механизми службених штамбиља за оверу путних исправа, на начин како следи: 
 
ПИТАЊЕ: 
„Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, у име и за рачун заинтересованог лица привредно 
друштво „TENDERI DOO KRAGUJEVAC“, подноси захтев за  додатним информацијама и 
појашњењима конкурсне документације и  указује  наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, у поступку јавне набавке  129/19 - МЕХАНИЗМИ СЛУЖБЕНИХ 
ШТАМБИЉА ЗА ОВЕРУ ПУТНИХ ИСПРАВА, према следећем: 
 
Наручилац је у конкурсној документацији на страни 8 прописао: 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:  
1) Понуђачи су дужни да на дан отварања доставе један узорак (комад) за ставку 1. Механизам за 
оверу путних исправа, имајући у виду да ће се узорак користити ради оцене да ли је понуда одговарајућа.  
Узорке је потребно доставити из следећих разлога:  
- да би наручилац могао на адекватан начин да изврши оцену достављених понуда,  
- да би након закључења уговора са изабраним понуђачем, наручилац могао извршити квалитативни 
пријем добара.  
Наручилац враћа достављене узорке свим понуђачима осим изабраном.  
Напомена: Узорци се могу доставити заједно са понудом или у одвојеном пакету. Уколико се доставља у 
одвојеном пакету, мора бити обележен на начин на који је обележена понуда, са назнаком: узорак за ЈН 
129/19 – не отварати. На сваком узорку мора бити назначен (обележен) назив понуђача, без обзира на 
начин достављања.  
2) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе Угoвoр, aутoризaциjу или други одговарајући документ кojи 
прeдстaвљajу дoкaз дa je пoнуђaч oвлaшћeни увoзник и дистрибутeр зa понуђено добро. Напомена: 
Пoнуђaч дoстaвљa писмo o aутoризaциjи oвeрeнo и пoтписaнo oд стрaнe прoизвoђaчa на српском језику 
или преведене на српски језик и oвeрeнo oд стрaнe судскoг тумaчa или угoвoр сa прoизвoђaчeм на 
српском језику или преведене на српски језик и oвeрeнo oд стрaнe судскoг тумaчa.  
3) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе Потврду произвођача „REINER D28b“ или одговарајуће, 
којом се гaрaнтуje oригинaлнoст понуђених добара. Уколико се потврда издаје на страном језику 
потребно је доставити превод на српски језик оверен од стране судског тумача. Уколико понуђачи не 
доставе уз понуду напред наведено, понуде ће бити оцењене као неприхватљиве. 
Прописани посебан захтев да понуђач у понуди достави уговор, ауторизацију или други одговарајући 
документ који представља доказ да је понуђач овлашћени увозник и дистрибутер за понуђено добро, као 
и да достави потврду произвођача „REINER D28b“ или одговарајуће, којом се гaрaнтуje oригинaлнoст 



понуђених добара није у логичкој вези са предметом јавне набавке и у супротности је са основним 
начелима из области јавних набавки – начелом обезбеђења конкуренције и начелом једнакости понуђача.  
Чланом 3. ст. 1. тач. 32) ЗЈН-а одговарајућа понуда дефинисана је као понуда која је благовремена и за 
коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. 
Дакле, понуђач је дужан понудити оно што је наручилац у својим техничким спецификацијама захтевао. 
У зависности од предмета набавке, понуђач некада мора располагати и посебним одобрењима 
регулаторних тела (дозвола надлежног органа – обавезан услов из члана 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН-а), без којих 
не може прометовати одређени предмет набавке, а самим тим ни понудити то добро у поступку јавне 
набавке. Такође, одређене предмете набавке могу понудити само носиоци (пре свега, интелектуалних) 
права над њима, те је у тим случајевима конкуренција ограничена на она лица која располажу тим 
правима (изворно или изведено кроз права делегирана од стране носиоца). 
Ауторизација произвођача када је реч о добрима  која су предмет јавне набавке је непотребна и значајно 
угрожава начела обезбеђивања конкуренције и једнакости понуђача, а с тим у вези и начело 
економичности јавних набавки. 
Притом, ни сама ауторизација (било да је издаје произвођач, било неко друго лице на основу изведеног 
права) не представља гаранцију да ће изабрани понуђач испоручивати добра која су предмет 
ауторизације. У том смислу, изабрани понуђач закључењем уговора преузима ту обавезу, а самим тим и 
одговорност за испоруку добара која не одговара захтеваној (и понуђеној), како према наручиоцу 
(средства обезбеђења за добро извршење посла, механизми уговорне заштите наручиоца, негативна 
референца…), тако и шире (евентуалне казнене одредбе због кршења позитивних прописа). 
Неоснован је захтев да понуђач у понуди достави Угoвoр, aутoризaциjу или други одговарајући документ 
кojи прeдстaвљajу дoкaз дa je пoнуђaч oвлaшћeни увoзник и дистрибутeр зa понуђено добро, као и да 
понуђач достави потврду произвођача „REINER D28b“ или одговарајуће, којом се гaрaнтуje 
oригинaлнoст понуђених добара, ако се  захтевано добро може набавити на отвореном тржишту и ако га 
у поступку јавне набавке може понуди свако лице које се налази у дистрибутивном ланцу – увозник 
,дистрибутер, званични партнер, продавца на велико и мало.  Ако понуђач понуди добро у складу са 
захтевима из конкурсне документације за наручиоца је небитно да ли је он овлашћени дистрибутер и 
увозник или је трговац на велико или тргован на мало. 
На начин прописан у конкурсној документацији наручилац заговра институт специјалног одобрења од 
једног лица ( произвођача, односно овлашћеног представника – дистрибутера и увозника) и на тај начин 
му доделио могућност арбитрирања у поступку, јер од његове воље да неком лицу изда ауторизацију 
зависи и могућност учешћа у поступку, односно добијање конкретног уговора.  
Чланом 10. Закона о трговини прописано је „Трговина је привредна делатност која представља скуп 
пословних активности у вези са набавком и продајом робе, као и пружање услуга са циљем остваривања 
добити. 
Трговина се обавља као: 
1) трговина на велико и 
2) трговина на мало и пружање услуга потрошачима“. 
Чланом 4. Закона о трговини прописано је „Трговина се на тржишту обавља слободно. 
Забрањена су ограничења слободе обављања трговине. 
Изузетно ограничење слободе трговине може се привремено увести на начин и под условима 
прописаним законом. 
Чланом 5. Закона о трговини прописано је „Трговци су равноправни и имају једнак правни положај на 
тржишту. 
Забрањен је сваки облик дискриминације у погледу услова за обављање трговине или нарушавања 
равноправности трговаца на тржишту“. 
Имајући у виду одредбе Закона о трговини може се утврдити да је трговина привредна делатност која 
представља скуп пословних активности у вези са набавком и продајом робе, као и пружањем услуга, да се 
може обављати на велико и мало и да сви трговци имају једнак правни положај на тржишту. На начин 
прописан у конкурсној документацији наручилац елиминише понуђаче који трговину обављају на велико 
или мало а који није овлашћени увозник и дистрибутер, да учествује у предметном поступку јавне набавке 
и ако може квалитетно и у складу са одредбама оквирног споразума и уговора да реализује предметну 
јавну набавку.  
При том документ у виду подршке произвођача (ауторизација) губи сваки значај јер понуђачу подршка 
није потребна у том смислу – у супротном доводи у питање своје способности да реализује уговорне 



обавезе. Наручилац  предност даје понуђачима који су овлашћени дистрибутери и увозници и који 
поседују потврду произвођача да нуде оригиналне добра док неосновано елиминише понуђаче који нуде 
добра у складу са техничким карактеристикама што ће наручилац утврдити на основу достављеног узорка 
јер услов прописан у конкурсној документацији да  понуђачи достављају узорак ради оцене да ли је 
понуда одговарајућа.  
Сходно одредбама ЗЈН-а наручилац користи механизме за осигурање  поузданог предмета набавке  
прописивањем техничких карактеристика добра које је предмет јавне набавке. Техничке спецификације 
се не односе на понуђаче, већ (у конкретном случају) на добро (опрему) која се има испоручити 
приликом реализације будућег уговора, те с тим у вези, наручилац (кад је то оправдано) може од понуђача 
захтевати да уз понуду достави одређене атесте, декларације, извештаје о испитивању, каталоге, описе, 
фотографије, па чак и узорке добара који су предмет набавке, а пуну усаглашеност захтеваног – 
понуђеног и испорученог установљава кроз контролу извршења уговора. Наручилац је у предметном 
поступку јавне набавке захтевао да понуђач достави узорка понуђеног добра, што је довољан доказ да 
наручилац утврди да ли понуђено добро одговара захтеваном као и да касније у поступку реализације 
уговора утврди да ли испоручено добро одговара понуђеном. Докази достављени од стране произвођача 
понуђеног добра, као и докази који потврђују да је понуђач дистрибутер и увозник нису од значаја за 
реализацију јавне набавке и нису гаранција квалитета понуђеног добра.  
У смислу изнетог, ауторизација не може представљати посебан захтев од којег зависи прихватљивост 
понуде, јер се директно не односи на финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет понуђача, 

већ на његову „везуˮ са произвођачем добра, док се с друге стране не односи ни на доказ о сагласности 
понуђеног добра са захтеваним техничким спецификацијама.  Доказ о сагласности понуђеног добра за 
захтеваним техничким карактеристикама представља узорак који понуђач доставља у понуди, те је 
неосновано захтевати доказе које се односе да је понуђач oвлaшћeни увoзник и дистрибутeр зa понуђено 
добро, као и да је у обавези да достави потврду произвођача „REINER D28b“ или одговарајуће, којом 
гaрaнтуje oригинaлнoст понуђених добара. 
Наручилац је у конкурсној документацији у члану 11. Модела оквирног споразума прописао „ Добављач 
је дужан да у року од 7(седам) дана од дана закључења оквирног споразума преда Наручиоцу: - Меницу за 
добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 1% од вредности оквирног споразума без 
ПДВ-а“. У члану 12. Наручилац је прописао „ Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора или 
најкасније у року од седам дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу, која 
представља средство финансијског обезбеђења којим се гарантује уредно испуњење свих уговорних 
обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а“.  У члану 13. Наручилац је 
прописао „Уколико Добављач своју уговорну обавезу не изврши на време, у предвиђеном року и 
количинама по диспозицији Наручиоца, Добављач се обавезује да плати казну на име закашњења од 2‰ 
(два промила) дневно за сваки дан закашњења на вредност неиспоручених количина добара. Укупан 
износ казне не може бити већи од 10% вредности добара која нису испоручена у уговореном року, 
уговореним количинама и по диспозицији Наручиоца“. 
Издавалац ауторизације није у уговорном односу са наручиоцем већ је то понуђач - добављач који својим 
средствима обезбеђења и уговорним обавезама гарантује да ће испоручити добро тражених карактерстика 
прецизно дефинисано техничким спецификацијама, што је још један доказ да је неосновано захтевати 
доказе који се односе на произвођача добара.  
Члан 10. ЗЈН прописано је „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 
конкуренцију. 
Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да 
учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем 
дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума“. 
Члан 12. ЗЈН  прописано је „Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак 
положај свим понуђачима.  
Наручилац не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну или 
личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације 
делатности коју обавља понуђач“. 
Чланом 76. ставом 6. ЗЈН прописано је «Наручилац одређује услове за учешће у поступку јавне набавке 
тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предетом јавне набавке». 



Квалитет траженог добра је већ прецизно наведен у конкурсној документацији. Постоје други дозвољени 
и неспорни докази осим доказа наведених у посебним захтевима којима наручилац може обезбедити 
квалитет траженог добра. Докази достављени од стране произвођача као ни то да ли је понуђач 
дистрибутер и увозник нису од важности у поступку у ком понуђач под пуном одговорношћу нуди 
тражено добри и обезбеђује и документацијом и средствима обезбеђења његову испоруку. 
Из свега напред изнетог може се утврдити да је наручилац посебним захтевом од који зависи 
прихватљивост понуде начинио битну повреду члана 76. Става 6. ЗЈН а са њим у вези и члана 10. И 12. 
ЗЈН, те из тог разлога молимо наручиоца да измени конкурсну документацију у делу посебни захтеви од 
којих зависи прихватљивост понуде тако што ће исти прописати на следећи начин: 
 
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе потврду или изјаву потписану од стране овлашћеног лица 
произвођача или дистрибутера или понуђача којом гарантују оригиналост понуђених добра.  
Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације 
указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Ако наручилац не 
измени конкурсну документацију сходно овом захтеву, бићемо принуђени да своја права остваримо у 
поступку заштите права и оспоравамо законитост конкурсне документације.  
Молимо наручиоца да сходно члану 20. ЗЈН  потврди пријем овог Захтева, на исти начин на који је 
извршена достава овог поднеска и да одговор на затев сходно члану 63. ЗЈН у законом предвиђеном року 
објави на Порталу јавних набавки.“  

 
Уважавајући информације и појашњења заинтеренованог лица, наручилац одговара на питање и 
врши измену конкурсне документације на начин како следи: 

 
ОДГОВОР/ИЗМЕНА: 
На страни 6, 7 и 8 Конкурсне документације, Поглавље III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – 
СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДР.; у делу који се односи на „ПОСЕБНЕ ЗАХТЕВЕ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ“, 
 

СТОЈИ:   
 
„ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
1) Понуђачи су дужни да на дан отварања доставе један узорак (комад) за ставку 1. Механизам за оверу 
путних исправа, имајући у виду да ће се узорак користити ради оцене да ли је понуда одговарајућа. 
Узорке је потребно доставити из следећих разлога: 
- да би наручилац могао на адекватан начин да изврши оцену достављених понуда, 
- да би након закључења уговора са изабраним понуђачем, наручилац могао извршити квалитативни 
пријем добара. 
Наручилац враћа достављене узорке свим понуђачима осим изабраном. 
Напомена: Узорци се могу доставити заједно са понудом или у одвојеном пакету. Уколико се доставља у 
одвојеном пакету, мора бити обележен на начин на који је обележена понуда, са назнаком: узорак за ЈН 
129/19 – не отварати. На сваком узорку мора бити назначен (обележен) назив понуђача, без обзира на 
начин достављања. 
2) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе Угoвoр, aутoризaциjу или други одговарајући документ кojи 
прeдстaвљajу дoкaз дa je пoнуђaч oвлaшћeни увoзник и дистрибутeр зa понуђено добро. 
Напомена: Пoнуђaч дoстaвљa писмo o aутoризaциjи oвeрeнo и пoтписaнo oд стрaнe прoизвoђaчa на 
српском језику или преведене на српски језик и oвeрeнo oд стрaнe судскoг тумaчa или угoвoр сa 
прoизвoђaчeм на српском језику или преведене на српски језик и oвeрeнo oд стрaнe судскoг тумaчa. 
3) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе Потврду произвођача „REINER D28b“ или одговарајуће, 
којом се гaрaнтуje oригинaлнoст понуђених добара. Уколико се потврда издаје на страном језику 
потребно је доставити превод на српски језик оверен од стране судског тумача. 
 
Уколико понуђачи не доставе уз понуду напред наведено, понуде ће бити оцењене као неприхватљиве.“   
 
 



А ТРЕБА ДА СТОЈИ:  
 
„ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
1) Понуђачи су дужни да на дан отварања доставе један узорак (комад) за ставку 1. Механизам за оверу 
путних исправа, имајући у виду да ће се узорак користити ради оцене да ли је понуда одговарајућа. 
Узорке је потребно доставити из следећих разлога: 
- да би наручилац могао на адекватан начин да изврши оцену достављених понуда, 
- да би након закључења уговора са изабраним понуђачем, наручилац могао извршити квалитативни 
пријем добара. 
Наручилац враћа достављене узорке свим понуђачима осим изабраном. 
Напомена: Узорци се могу доставити заједно са понудом или у одвојеном пакету. Уколико се доставља у 
одвојеном пакету, мора бити обележен на начин на који је обележена понуда, са назнаком: узорак за ЈН 
129/19 – не отварати. На сваком узорку мора бити назначен (обележен) назив понуђача, без обзира на 
начин достављања. 
 
2) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе потврду или изјаву потписану од стране овлашћеног лица 
произвођача или дистрибутера или понуђача којом гарантују оригиналност понуђених добара. 
Напомена:  
Уколико се захтевани документ издаје на страном језику потребно је доставити превод на српски језик 
оверен од стране овлашћеног судског тумача. 
 
Уколико понуђачи не доставе уз понуду напред наведено, понуде ће бити оцењене као неприхватљиве.“   
 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама врши се измена конкурсне документације 
објављене дана 08.10.2019. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет 
страници Наручиоца (www.mup.gov.rs) и у прилогу доставља нове страницу конкурсне документације: 
страна 6, 7 и 8. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА ; 
МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ДР.;  

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 
МЕХАНИЗМИ СЛУЖБЕНИХ ШТАМБИЉА ЗА ОВЕРУ ПУТНИХ ИСПРАВА за 2019. годину 

Редни 
број 

Опис добара 
Јединица  

мере 
Оквирне количине 

1 
Механизми службених штамбиља за 
оверу путних исправа „REINER 
D28b“ или одговарајуће  

ком. 300 

Напомена 1: Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у 
спецификацији.  
НАПОМЕНА 2: Датумар произвођача механизама штамбиља за оверу путних исправa „REINER„ типа „D28b„ 
или одговарајућег, поред датума мора да поседује точкић са ћириличним натписом ``УЛ`` и ``ИЗ`` који се може окренути по 
потреби на ``УЛ`` или ``ИЗ`` као на узорку који се може погледати у просторијама Министарства унутрашњих послова 
(СИВ 2), Бул. Зорана Ђинђића 104, Београд, II спрат, канцеларија 325. 
НАПОМЕНА 3: Понуђена добра морају бити компатибилна са механизмима за оверу путних исправа „REINER„ 
типа „D28b„ и обезбедити потпуну функционалност истих, у супротном ће се понуда сматрати неодговарајућом. 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Рок испоруке оквирних количина од 300 комада не може бити дужи 
од 60 дана рачунајући од дана закључења уговора (Уколико понуђач понуди рок испоруке дужи од 60 дана од 
дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). 
С обзиром да Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у спецификацији, 
евентуални остатак испоручити сукцесивно у року од 45 дана по писаном захтеву наручиоца, а највише до 
износа процењене вредности предметне јавне набавке. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, Београд, Милорада 
Јовановића 7. 
ГАРАНТНИ РОК:  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). 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
1) Понуђачи су дужни да на дан отварања доставе један узорак (комад) за ставку 1. Механизам за оверу путних 
исправа, имајући у виду да ће се узорак користити ради оцене да ли је понуда одговарајућа. 
Узорке је потребно доставити из следећих разлога: 
- да би наручилац могао на адекватан начин да изврши оцену достављених понуда, 
- да би након закључења уговора са изабраним понуђачем, наручилац могао извршити квалитативни пријем 
добара. 
Наручилац враћа достављене узорке свим понуђачима осим изабраном. 
Напомена: Узорци се могу доставити заједно са понудом или у одвојеном пакету. Уколико се доставља у 
одвојеном пакету, мора бити обележен на начин на који је обележена понуда, са назнаком: узорак за ЈН 
129/19 – не отварати. На сваком узорку мора бити назначен (обележен) назив понуђача, без обзира на начин 
достављања. 
2) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе потврду или изјаву потписану од стране овлашћеног лица 
произвођача или дистрибутера или понуђача којом гарантују оригиналост понуђених добара. 
Напомена:  
Уколико се захтевани документ издаје на страном језику потребно је доставити превод на српски језик 
оверен од стране овлашћеног судског тумача. 

 
Уколико понуђачи не доставе уз понуду напред наведено, понуде ће бити оцењене као неприхватљиве.“   

 
У              Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

 
Дана ____________________                  ______________________________ 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 
МЕХАНИЗМИ СЛУЖБЕНИХ ШТАМБИЉА ЗА ОВЕРУ ПУТНИХ ИСПРАВА за 2020. годину 

Редни 
број 

Опис добара 
Јединица  

мере 
Оквирне количине 

1 
Механизми службених штамбиља за 
оверу путних исправа „REINER 
D28b“ или одговарајуће  

ком. 300 

Напомена 1: Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у 
спецификацији.  
НАПОМЕНА 2: Датумар произвођача механизама штамбиља за оверу путних исправa „REINER„ типа „D28b„ 
или одговарајућег, поред датума мора да поседује точкић са ћириличним натписом ``УЛ`` и ``ИЗ`` који се може окренути 
по потреби на ``УЛ`` или ``ИЗ`` као на узорку који се може погледати у просторијама Министарства унутрашњих 
послова (СИВ 2), Бул. Зорана Ђинђића 104, Београд, II спрат, канцеларија 325. 
НАПОМЕНА 3: Понуђена добра морају бити компатибилна са механизмима за оверу путних исправа „REINER„ 
типа „D28b„ и обезбедити потпуну функционалност истих, у супротном ће се понуда сматрати неодговарајућом. 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Рок испоруке оквирних количина од 300 комада не може бити дужи 
од 60 дана рачунајући од дана закључења уговора (Уколико понуђач понуди рок испоруке дужи од 60 дана 
од дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). 
С обзиром да Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у спецификацији, 
евентуални остатак испоручити сукцесивно у року од 45 дана по писаном захтеву наручиоца, а највише до 
износа процењене вредности предметне јавне набавке. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, Београд, Милорада 
Јовановића 7. 
ГАРАНТНИ РОК:  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). 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
1) Понуђачи су дужни да на дан отварања доставе један узорак (комад) за ставку 1. Механизам за оверу путних 
исправа, имајући у виду да ће се узорак користити ради оцене да ли је понуда одговарајућа. 
Узорке је потребно доставити из следећих разлога: 
- да би наручилац могао на адекватан начин да изврши оцену достављених понуда, 
- да би након закључења уговора са изабраним понуђачем, наручилац могао извршити квалитативни пријем 
добара. 
Наручилац враћа достављене узорке свим понуђачима осим изабраном. 
Напомена: Узорци се могу доставити заједно са понудом или у одвојеном пакету. Уколико се доставља у 
одвојеном пакету, мора бити обележен на начин на који је обележена понуда, са назнаком: узорак за ЈН 
129/19 – не отварати. На сваком узорку мора бити назначен (обележен) назив понуђача, без обзира на начин 
достављања. 
2) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе потврду или изјаву потписану од стране овлашћеног лица 
произвођача или дистрибутера или понуђача којом гарантују оригиналост понуђених добара. 
Напомена:  
Уколико се захтевани документ издаје на страном језику потребно је доставити превод на српски језик 
оверен од стране овлашћеног судског тумача. 

 
Уколико понуђачи не доставе уз понуду напред наведено, понуде ће бити оцењене као неприхватљиве.“   

 
У              Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

 
Дана ____________________                  ______________________________ 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 
МЕХАНИЗМИ СЛУЖБЕНИХ ШТАМБИЉА ЗА ОВЕРУ ПУТНИХ ИСПРАВА за 2021. годину 

Редни 
број 

Опис добара 
Јединица  

мере 
Оквирне количине 

1 
Механизми службених штамбиља за 
оверу путних исправа „REINER 
D28b“ или одговарајуће  

ком. 300 

Напомена 1: Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у 
спецификацији.  
НАПОМЕНА 2: Датумар произвођача механизама штамбиља за оверу путних исправa „REINER„ типа „D28b„ 
или одговарајућег, поред датума мора да поседује точкић са ћириличним натписом ``УЛ`` и ``ИЗ`` који се може окренути 
по потреби на ``УЛ`` или ``ИЗ`` као на узорку који се може погледати у просторијама Министарства унутрашњих 
послова (СИВ 2), Бул. Зорана Ђинђића 104, Београд, II спрат, канцеларија 325. 
НАПОМЕНА 3: Понуђена добра морају бити компатибилна са механизмима за оверу путних исправа „REINER„ 
типа „D28b„ и обезбедити потпуну функционалност истих, у супротном ће се понуда сматрати неодговарајућом. 
РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: Рок испоруке оквирних количина од 300 комада не може бити дужи 
од 60 дана рачунајући од дана закључења уговора (Уколико понуђач понуди рок испоруке дужи од 60 дана 
од дана закључења уговора понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање). 
С обзиром да Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у спецификацији, 
евентуални остатак испоручити сукцесивно у року од 45 дана по писаном захтеву наручиоца, а највише до 
износа процењене вредности предметне јавне набавке. 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: Централни магацин Министарства унутрашњих послова, Београд, Милорада 
Јовановића 7. 
ГАРАНТНИ РОК:  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). 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
1) Понуђачи су дужни да на дан отварања доставе један узорак (комад) за ставку 1. Механизам за оверу 
путних исправа, имајући у виду да ће се узорак користити ради оцене да ли је понуда одговарајућа. 
Узорке је потребно доставити из следећих разлога: 
- да би наручилац могао на адекватан начин да изврши оцену достављених понуда, 
- да би након закључења уговора са изабраним понуђачем, наручилац могао извршити квалитативни пријем 
добара. 
Наручилац враћа достављене узорке свим понуђачима осим изабраном. 
Напомена: Узорци се могу доставити заједно са понудом или у одвојеном пакету. Уколико се доставља у 
одвојеном пакету, мора бити обележен на начин на који је обележена понуда, са назнаком: узорак за ЈН 
129/19 – не отварати. На сваком узорку мора бити назначен (обележен) назив понуђача, без обзира на 
начин достављања. 
2) Понуђачи су дужни да уз понуду доставе потврду или изјаву потписану од стране овлашћеног лица 
произвођача или дистрибутера или понуђача којом гарантују оригиналост понуђених добара. 
Напомена:  
Уколико се захтевани документ издаје на страном језику потребно је доставити превод на српски језик 
оверен од стране овлашћеног судског тумача. 
 
Уколико понуђачи не доставе уз понуду напред наведено, понуде ће бити оцењене као неприхватљиве.“   
 
 
У              Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

 
Дана ____________________                  ______________________________ 
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