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ПРЕДМЕТ: Измене и одговори на питања у поступку јавне набавке  мале вредности 
добара – Кабл антена тестер (мерни инструмент),  за потребе  Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број  159/19 
 
 Овим путем достављамо Вам измене и одговоре  на питања у поступку јавне набавке  
мале вредности добара – Кабл антена тестер (мерни инструмент), за потребе 
Министарства унутрашњих послова, ЈН број 159/19 (у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном 
поступку. 
 
ПИТАЊЕ 1: Да ли је задовољавајуће понудити три антене које задовољавају опсег од 70MHz 
- 2.5GHz у опсезима: 20 MHz -250 MHz; 200 MHz -500 MHz и 500 MHz -8000 MHz? 

ОДГОВОР 1-ИЗМЕНА: Задовољавајуће је да уместо једне антене у опсегу 70 MHz -2.5 GHz 
понуђач понуди 3 антене у опсезима 20 MHz -250 MHz; 200 MHz -500 MHz и 500 MHz -8 
GHz.  
Ове измене и допуне налазе се у „НОВОЈ ВАЖЕЋОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ“ 
ОБЈАВЉЕНОЈ 05.08.2019. године. 
 

ПИТАЊЕ 2: Да ли је задовољавајуће понудити инструмент који има излазну снагу  од -30 
dBm до 0 dBm (захтевано -25 dBm до +6 dBm)? 

ОДГОВОР 2: Није задовољавајуће понудити инструмент који има излазну снагу од -30 dBm 
до 0 dBm. 
 
ПИТАЊЕ 3: Да ли је задовољавајуће понудити инструмент који има SMA(f) конектор као 
улаз за екстерну референцу? Додатно, можемо испоручити и прелаз са SMA(F) на BNF(f) као 
што је и захтевано,  да ли је то прихватљиво? 

ОДГОВОР 3: Није задовољавајуће понудити инструмент са SMA(f) конектором са 
одговарајућим прелазом на BNC(f). 

ПИТАЊЕ 4:  

У одељку III конкурсне документације стоји следећи захтев: 

− Антена: 
• Дирекциона антена, „Log Periodic“, 70MHz-2.5ГХз 

Како је „Log Periodic“ антена за опсег од 70 MHz веома велика, да ли је дошло до грешке 
приликом писања захтева? Тј. да ли је захтевани опсег од 700 MHz -2.5 GHz? Или антена за 
тражени опсег треба бити омнидирекциона уместо лог периодичне? 
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ОДГОВОР 4-ИЗМЕНА: Уместо дирекционе антене, „Log Periodic“,  у опсегу 70MHz-
2.5GHz може бити понуђена и омнидирекциона антена у  опсегу 70MHz-2.5GHz . 
Ове измене и допуне налазе се у „НОВОЈ ВАЖЕЋОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ“ 
ОБЈАВЉЕНОЈ 05.08.2019. године. 
 
У НОВОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ИЗВРШЕНЕ СУ И СЛЕДЕЋЕ ИЗМЕНЕ: 
 
У поглављу III стоји: 
„Оквирне количине“ 
а треба да стоји: 
„Количине“ 
 
У поглављу VI: 
у табели Образац понуде стоји: 
„Оквирне количине“ 
а треба да стоји: 
„Количине“ 
 
 Такође, стоји: 
 
„ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне набавке; 
 
И  
 
„ТРАЈАЊЕ  УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања 
или до утрошка средстава у зависности који услов пре наступи. Обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској 
години“ 
 
a треба да стоји: 
 
„ ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на вредност понуде.  
  
И  
 
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: Уговор се закључује на период до годину дана од дана обостраног потписивања.“  
 
У поглављу VII: 
У члану 2. стоји: 
 

Укупна вредност понуде Добављача према оквирним количинама добара из члана 1. 
овог уговора износи ___________________ динара без ПДВ-а (попуњава Понуђач). 
 Укупна вредност понуде Добављача према оквирним количинама добара из члана 1. 
овог уговора износи ___________________ динара са ПДВ-ом (попуњава Понуђач). 

Укупно уговорена вредност, односно максимални износ плаћања по основу овог 
уговора је у висини процењене вредности набавке и износи ________________ динара без 
ПДВ, односно  ________________________ динара са ПДВ-ом (попуњава Наручилац). 

Укупна уговорена цена обухвата набавку Кабл антена тестера и све друге пратеће 
трошкове. 
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a треба да стоји: 
 

Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог уговора износи 
___________________ динара без ПДВ-а (попуњава Понуђач). 

 
 Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог уговора износи 

___________________ динара са ПДВ-ом (попуњава Понуђач). 
Укупна уговорена цена обухвата набавку Кабл антена тестера и све друге пратеће 

трошкове. 
 
У члану 18. стоји: 
 На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односим и други позитивни прописи. 
 Уговор се закључује на износ процењене вредности предметне јавне набавке. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи на период до годину 
дана од дана обостраног потписивања или важи до финансијске реализације у зависности 
који услов пре наступи. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 
a треба да стоји: 
 На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односим и други позитивни прописи. 
 Уговор се закључује на вредност понуде. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи на период до годину 
дана од дана обостраног потписивања. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској  години биће реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
 
Наручилац је све напред наведене  измене  извршио у конкурсној документацији  објављеној 
дана  05.08.2019. године. 
 
Све измене се налазе у НОВОЈ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ објављеној 
05.08.2019. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет 
страници Наручиоца (www.mup.gov.rs).  
 
 
Понуђачи су дужни да понуду доставе на новој конкурсној доклументацији објављеној 
05.08.2019. године. 
 
 
 
 КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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