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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у поступку јавне набавке мале вредности добара: Оквир, склоп за пиштољ ЦЗ 99, кал. 9 mm PARA, 
капацитета 15 метака, ЈН  број 316/17 
 
Овим путем достављамо одговор на питање о јавнoj набавци мале вредности добара: Оквир, склоп за пиштољ ЦЗ 99, кал. 9 mm PARA, 
капацитета 15 метака, ЈН број 316/17, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 
68/2015“)  
 
Питање 1: 
„Да ли склоп мора цео бити израђен од метала или може доњи део бити од пластике.“ 
 
Одговор 1:  
„Указујемо да доњи део оквира  за пиштољ (дно оквира) такође мора бити израђен од метала, док носач метка може бити израђен од пластике.“ 
 
Питање 2: 
„У складу са условима из позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Оквир, склоп за пиштољ ЦЗ 99, кал.9мм 
ПАРА, капацитета 15 метака, ЈН број 316/17 од 18.01.2018. године, обраћамо Вам се са захтевом за продужење рока за подношење понуда за 
додатних 7 (седам) дана. Kао разлог наводимо да је потребно време за достављање узорка као и припрему извозне дозволе од стране ино – 
добављача.“ 
 
Одговор 2:  
Уважавајући информације и појашњења заинтересованих лица наручилац продужава рок за предају понуда са 29.01.2018. године у 10:00 часова на 
05.02.2018. године у 10:00 часова. 
 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама врши се продужење рока за доставу понуда. Рок за доставу понуда и узорака је до 
05.02.2018. године до 10:00 часова. Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Министарства (на 
наведеној адреси) најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата. Поступак отварања понуда спровешће се 
05.02.2018. године у 12:00 часова, у просторијама Министарства, на адреси: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана 
Ђинђића 104. 

 
                                                                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


