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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: Резервни делови за систем видео надзора Србије: JH број 330/17 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 

68/15“), наручилац доставља oдговоре на питања и врши измену конкурсне документације у поступку 

јавне набавке добара: Резервни делови за систем видео надзора Србије: JH број 330/17 

ПИТАЊЕ бр. 1: „У делу на страни 8 где се доказују обавезни услови за учешће на тендеру пише да 
треба да попунимо изјаве којима потврђујемо испуњеност тих услова. У наставку те стране у делу 
обавезни услови  стоји да треба доставити: 
1. Извод из АПР-а 
2.Извод из казнене евиденције и уверење вишег суда 
2. Извод из казнене евиденције, посебног одељења за организовани криминал 
3. Уверење пореске управе  
Питање је уколико попунимо изјаве из конкурсне документације, да ли морамо достављати све ове 
остале потврде или не треба.“ 
 
ОДГОВОР бр.1:  Као што стоји на страни 7/33 и 8/33 Конкурсне документације: 
- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, понуђач доказује достављањем 
ИЗЈАВЕ (поглавље IV ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом - (модели изјава у прилогу конкурсне 
документације).  
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан 
да за подизвођача достави ИЗЈАВУ  подизвођача (модел изјаве у прилогу конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (модел изјаве у прилогу 
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.  
 
Дакле, ако понуђач доставити горе наведене изјаве (модели изјава у прилогу конкурсне 
документације), не мора уз понуду да достави друге доказе, али као што је наведено на страни 
8/33 конкурсне документације:  „Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи 
од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  



Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће 
бити дужан да достави све што сте навели ко питање.“ 

 ПИТАЊЕ бр.2: „У вези техничке документације за понуђену опрему, није написано да треба да се 

достави али предпостављамо да би требало доставити техничку документацију понуђене опреме.“ 

ОДГОВОР бр.2: Уважавајући информације и појашњења заинтересованог лица, Наручилац врши 
измену Конкурсне документације објављене дана 06.02.2018. године на Порталу јавних набавки 
(http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет страници Наручиоца (www.mup.gov.rs), на начин како следи: 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

У Поглављу III Конкурсне документације - Врста; Техничке карактеристике – 

спецификација; место и рок испоруке добара - Резервни делови за систем видео надзора 

Србије ЈН- 330/17, на страни 6/33 конкурсне документације  

ДОДАЈЕ СЕ: 
 

„ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе техничку документацију или други одговарајући документ из 

којег се са сигурношћу може утврдити да су понуђена добра у складу са захтеваним карактеристикама 

тражених добара. 

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

неприхватљиве.“  

У Поглављу V Конкурсне документације – Упутство понуђачима како да сачине понуду, на 
страни 16/33 конкурсне документације, тачка 20  -  Разлози због којих понуда може бити одбијена, 
иза алинеје - „понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће: 
 
ДОДАЈЕ СЕ АЛИНЕЈА: 
„понуђач не докаже да испуњава посебне захтеве за учешће;“ 
 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама врши се измена конкурсне документације 
објављене дана 06.02.2018. године на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет 
страници Наручиоца (www.mup.gov.rs) и продужава рок за доставу понуда. 
Рок за преузимање конкурсне документације и доставу понуде је продужен до 21.02.2018. 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 21.02.2018. године у 12,00 часова, у просторијама Министарства. 
 
У прилогу достављамо нове страницице конкурсне документације: страна 6 и 16. 

 

Понуђачи су дужни да понуду доставе на измењеним страницама конкурсне документације, у 
супротном ће њихове понуде бити неприхватљиве. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.mup.gov.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
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Eksterni HDD 4TB, USB 3.0. kompatibilan sa USB2.0 ком. 10 

11 USB Flash Drive 64GB, USB3.0, kompatibilan sa USB2.0 ком. 10 

12 Mikro SD kartica klasa 10, 64 GB ком. 10 

13 Kofer Peli case 1660 ili odgovarajući ком. 2 

14 
IC reflektor vodootporan, 850nm, ugao osvetljenja 60 stepeni, 
dometa do 30m. 

ком. 10 

15 
Objektiv Fujinon YV10x5HR4A-SA2L ili odgovarajući objektiv 
Dan/noć varifokalni 5-50mm, podržava senzore 1/3” i 1/4” do 1,3 
megapiksela, CS mount, auto iris, minimalna udaljenost objekta 0,3m 

ком. 45 

 
Напомена: Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у 
спецификацији. Дозвољена одступања износе ± 10% 
 
Наручилац задржава право да, по потреби, промени наведене оквирне количине тражених добара, с 
тим да се набавка евентуалних додатних количина и врста добара врши по ценама које не могу бити 
више од цена из понуде Понуђача и искључиво до назначене вредности уговора,    при чему таква 
промена количина важи од наредног дана од дана обавештења Понуђача о промени количина. 
 
 

 Место испоруке добара: Магацин Муп-а, Улица Милорада Јовановића бр.7 Београд  

 Рок испоруке добара:  Максимално 45 дана од дана закључења уговора. 

 Динамика испоруке:  У целости. 

 Гарантни рок:  Минимум 24 месеца на сву испоручену опрему.  
 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе техничку документацију или други одговарајући документ из 

којег се са сигурношћу може утврдити да су понуђена добра у складу са захтеваним карактеристикама 

тражених добара. 

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

неприхватљиве.  

 
У __________________                М.П.               Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 Дана ______________                                                                       _________________   

 
 
 

 
Напомена: У циљу оцене понуде као одговарајуће, понуђачи су обавезни да потпишу и печатом 
овере поглавље III (Врста; техничке карактеристике – спецификација) чиме потврђују да понуду подносе 
сагласно свим техничким захтевима Наручиоца, таксативно наведеним у поглављу III конкурсне 
документације, а које у потпуности разуме и прихвата. Уколико понуду подноси група понуђача, 
поглавље III мора бити потписано и печатом оверено од стране овлашћеног лица сваког члана 
заједничке понуде. У том случају поглавље III копирати/штампати у потребном броју примерака. 
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
18. Врста критеријума за доделу Уговора 

Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци донеће се применом критеријума 
најнижа понуђена цена. 
 У случају да два или више понуђача понуде исту цену,  уговор ће бити додељен понуђачу који 
је  понудио краћи рок испоруке.У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти 
рок испоруке, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок 

19. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица: 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

20.  Разлози због којих понуда може бити одбијена: 
 - је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
 - ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
 - ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН; 
 - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
            - понуђач не докаже да испуњава посебне захтеве за учешће; 
 - је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
 - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама. 

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача: 
 Наручилац ће одлуку о додели Уговора / одлуку о обустави поступка објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.  
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који 
има интерес за доделу Уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоцепротивно одредбама Закона.  
 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно - предајом у писарници 
Наручиоца, или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљена од стране 
наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац није исте отклонио. 
 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
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