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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА         
   Сектор  за материјално финансијске послове    
                          07/2 број 404-ЈН-61/18              
                Датум: 31.05.2018. године 
                                Б е о г р а д 
 
 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА, ОДГОВОРИ, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА:  

НАБАВКА НАМЕШТАЈА, ЈН  број 61/18 
 

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 јавне набавке добара: Набавка намештаја, ЈН  број 61/18 
 
ПИТАЊЕ 1: У конкурсној документацији наводите места испоруке добара где поред истих 
наводите и ...“и остала места према захтеву наручиоца...“ Молимо Вас да нам јасно и прецизно 
наведете која су још места у питању како би понуђачи могли да припреме исправну и 
квалитетну понуду јер су нам те информације у многоме од значаја због транспортних 
трошкова, трошкова испоруке и монтаже и тек на основу тих података понуђачи могу да 
припреме своје понуде након квалификација На основу само неколико наведених места не 
можемо претпоставити колико тих места још има нити колико су удаљена од седишта 
понуђача па самим тим не можемо припремити ни понуду 
ОДГОВОР 1: Што се тиче места испоруке, она места која су наведена у конкурсној 
документацији остају иста, а под остало сматрамо да је место испоруке и монтаже Магацин 
МУП-а Београд, улица Милорада Јовановица број 7. Намештај може да се допреми и 
монтиран с обзиром да ће га крајњи корисници одмах преузимати. 
 
ПИТАЊЕ 2: Шта подразумевате под тврдом гумом на руконаслонима код радне фотеље са 
високим наслоном, конференцијске фотеље са ниским наслоном и код радне столице, тј. на 
које руконаслоне сте мислили јер смо се до сада сусретали са руконаслонима металне 
конструкције са горњом површином од полиуретана или пвц (не и са тврдом гумом) па Вас 
молимо да нам одговорите да ли у обзир долази горња површина руконаслона од наведених 
материјала (пвц, полиуретан) 
ОДГОВОР 2: Усваја се предлог да горња површина руконаслона буде од материјала ПВЦ, 
полиуретан. Након закључења оквирног споразума, поновним отварањем конкуренције 
наручилац ће упутити захтев за достављање понуде и том приликом ће се, уколико је 
потребно, детаљније прецизирати спецификација и техничке карактеристике предмета 
набавке. 
 
ПИТАЊЕ 3: У првој и другој категорији код конференцијских фотеља захтевате да поседују 
мултиблок механизам исто као и радна фотеља Молимо Вас да нам одговорите да ли је дошло 
до грешке приликом куцања овог захтева јер су у питању конференцијске фотеље које ће се 
користити у конференцијским салама за састанке и на њих се углавном поставља осцилирајући 
механизам (механизам за љуљање) који је сасвим довољан код ових врста фотеља док се код 
радних фотеља поставља мултиблок механизам са фиксирањем столице у више положаја што 
је и логично када су у питању радне фотеље. Такође, желимо да напоменемо да је и велика 



 

 

разлика у цени између ова два типа механизама (осцилирајућег механизма и мултиблок 
механизма). 
ОДГОВОР 3: Усваја се предлог да конференцијске фотеље поседују осцилирајући механизам. 
Након закључења оквирног споразума, поновним отварањем конкуренције наручилац  ће 
упутити захтев за достављање понуде и том приликом ће се, уколико је потребно, детаљније 
прецизирати спецификација и техничке карактеристике предмета набавке. 
 
ПИТАЊЕ 4: У спецификацији намештаја, прва категорија - Kонференцијски сто, радни сто 
нигде нису наведене димензије конференцијског/радног стола па молимо Ваш одговор 
ОДГОВОР 4: Након закључења оквирног споразума, наручилац ће поновним отварањем 
конкуренције позвати све добављаче са којима је закључио оквирни споразум да доставе 
понуду за тражена добра. Наручилац  ће упутити захтев за достављање понуде и уз захтев за 
доставу понуде ће бити достављена спецификација са потребним димензијама. 
 
ПИТАЊЕ 5: У спецификацији намештаја, прва категорија - Kомода двокрилна, у опису је 
наведено да се комода хоризонтално дели на два дела сваки по троја врата Kомода поседује 6 
врата, а у називу стоји двокрилна па молимо Ваш одговор 
ОДГОВОР 5: Како је комода подељена на два дела са по три крила правилнији назив би био 
"Комода дводелна - трокрилна". Опис је довољно детаљан за наведену позицију. 
 
ПИТАЊЕ 6: У спецификацији намештаја, прва категорија - Kлуб сто, није наведена 
димензија па молимо Ваш одговор 
ОДГОВОР 6: Након закључења оквирног споразума, наручилац ће поновним отварањем 
конкуренције позвати све добављаче са којима је закључио оквирни споразум да доставе 
понуду за тражена добра. Наручилац  ће упутити захтев за достављање понуде и уз захтев за 
доставу понуде ће бити достављена спецификација са потребним димензијама. 
 
ПИТАЊЕ 7: У спецификацији намештаја, друга категорија - Радни сто и клуб сто, нису 
наведене димензије па молимо Ваш одговор 
ОДГОВОР 7:   
Након закључења оквирног споразума, наручилац ће поновним отварањем конкуренције 
позвати све добављаче са којима је закључио оквирни споразум да доставе понуду за тражена 
добра. Наручилац  ће упутити захтев за достављање понуде и уз захтев за доставу понуде ће 
бити достављена спецификација са потребним димензијама. 
 
ПИТАЊЕ 8: Везано за метални орман за одлагање оружја и гардеробни ормани, у 
спецификацији је наведено да конструктивни елементи ормана треба да буду цеви од 
кутијастих профила 30x30 мм. Метални ормани се у пракси не производе конструктивно од 
цеви, вишеструким савијањем лима добијају се потребна укрућења на орману, а коначним 
варењем ормана добија се стабилност и дуготрајност. Поред тога, навели сте да странице и 
полице унутар ормана треба да буду дебљине 1,5 мм, чиме је повећана дебљина ормана за 
дупло у односу на стандардне моделе које нуде произвођачи у Србији. Да ли је изводљиво да 
се избаци услов да ормани конструктивно буду израђени од цеви профила 30x30 мм с 
обзиром да је лим од кога ће ормани бити израђени дупло дебљи од стандарда и као такав 
орман ће бити веома чврст и стабилан без конструкције од цеви. Уколико остајете при услову 
да ормани конструктивно буду израђени од цеви, молимо Вас да нам доставите технички 
цртеж/скицу/ фотографију ормана како би видели на који начин орман треба да буде израђен 
од цеви и дали адекватну цену. 
ОДГОВОР 8:  Усваја се предлог понуђача да ормани буду израђени од савијеног лима без 
структурних елемената од цеви. Обавеза понуђача је да обезбеди конструктивну стабилност и 
чврстоћу елемента у условима интензивне експлоатације. Након закључења оквирног 
споразума, поновним отварањем конкуренције наручилац  ће упутити захтев за достављање 
понуде и том приликом ће се, уколико је потребно, детаљније прецизирати спецификација и 
техничке карактеристике предмета набавке. 



 

 

 
 
ПИТАЊЕ 9: Код ормана за оружје тражене димензије су 180x80x45 цм дубина, да ли 
прихватате дубину ормана од 50 цм (стандард) Исто питање се односи и за дводелни 
гардеробни орман, за једноделни гардеробни орман навели сте дубину од 50 цм, а за дводелни 
45 цм, да ли прихватате дубину од 50 цм за све ормане? 
ОДГОВОР 9: Прихвата се предлог понуђача да ормани за оружје, једноделни гардеробни и 
дводелни орман буду исте дубине стандардних 50цм. Након закључења оквирног споразума, 
поновним отварањем конкуренције наручилац  ће упутити захтев за достављање понуде и 
том приликом ће се, уколико је потребно, детаљније прецизирати спецификација и техничке 
карактеристике предмета набавке. 
 
ПИТАЊЕ 10: На страни 11. конкурсне документације наводите да је рок испоруке 25 дана од 
слања поруџбине, а да је добављач у обавези да одређену количину намештаја задржи у свом 
магацинском простору и испоручи на захтев наручиоца. Наручилац у случају хитности и 
оправданости задржава право да поручи робу од добављача који се обавезује да исту испоручи 
у року од 5 дана. Да ли сте при овом захтеву мислили да се у року 5 дана испоручује роба која 
је задржана у магацинском простору (на чувању) код добављача? 
ОДГОВОР 1:  Не, наручилац није мислио на робу која је задржана у магацинском простору 
на чувању, већ на мање количине које могу да се израде у року од 5 дана по хитности. 
 
ПИТАЊЕ 10: На страни 25. конкурсне документације наводите да наручилац може од 
добављача да тражи доставу велепродајног ценовника уколико уочи неслагање између 
понуђене цене са условима и ценама на тржишту што и можемо да прихватимо, међутим, даље 
наводите да наручилац има право контроле документа о набавним ценама добављача и начину 
њиховог обрачуна приликом фактурисања добара наручиоцу. Набавне цене добављача као и 
начин њиховог обрачуна (формирања продајне цене) су искључиво подаци који остају унутар 
предузећа (пословна су тајна) и не могу се дати купцима па Вас молимо измену овог дела 
документације. 
ОДГОВОР 10:   
Врши се ИЗМЕНА конкурсне документације у Поглављу 5 конкурсне документације - 
Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 25 конкурсне документације 
СТОЈИ: 

„Уколико наручилац, провером цена из понуда и провером цена на тржишту (на 
интернету и сл.), утврди да се предметна набавка може извршити по нижој цени, наручилац 
неће издати наруџбеницу/закључити уговор, већ је дужан да о томе обавести добављаче и 
упути позив за достављање нових понуда. Наручилац може од добављача да тражи доставу 
велепродајног ценовника уколико уочи неслагање између понуђене цене са условима и ценама 
на тржишту. Наручилац има право контроле документа о набавним ценама добављача и 
начину њиховог обрачуна приликом фактурисања добара наручиоцу. Цену нуди сваки 
добављач приликом достављање понуде наручиоцу“.  
 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

„Уколико наручилац, провером цена из понуда и провером цена на тржишту (на 
интернету и сл.), утврди да се предметна набавка може извршити по нижој цени, наручилац 
неће издати наруџбеницу/закључити уговор, већ је дужан да о томе обавести добављаче и 
упути позив за достављање нових понуда. Наручилац може од добављача да тражи доставу 
велепродајног ценовника уколико уочи неслагање између понуђене цене са условима и ценама 
на тржишту.“.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ПИТАЊЕ 11: 
Заинтересовани смо за ваш јавни позив за израду ормана, столова итд...па нас занима да ли 
нам можете послати потребну документацију (димензије,боју, Оков итд...) да би вам доставили 
нашу понуду. Унапред хвала 
ОДГОВОР 11:   
У овој фази поступка оквирни споразум се закључује са свим понуђачима који испуњавају 
обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. ЗЈН. Тек након закључења оквирног споразума, 
поновним отварањем конкуренције наручилац  ће упутити захтев за достављање понуде и 
том приликом ће се, уколико је потребно, детаљније прецизирати спецификација и техничке 
карактеристике предмета набавке. 
 
 
 
Наведени одговори на питања и измена конкурсне документације чини саставни део 
конкурсне документације 
 


