
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                   Број: 2165-9/16 
                          Датум: 27. октобар 2015. године 
                                        Б е о г р а д    
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности добара  
- Закуп мултифункцијских и фотокопир уређаја за потребе одржавања састанка 

Министарског савета ОЕБС у децембру 2015. године  - 
редни број: ЈНМВ 8/2015 

 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
26. октобра 2015. године  у 16:05 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У табелама за обрачун цена навели сте да се цене у колони 5 и 6 (за цену закупа 
са и без ПДВ-а за 11 дана) обрачунава тако што се помноже колоне у којима је 
исказана цена за 1 дан са количином те ће се у збиру добити целокупна цена са 
и без ПДВ-а али само за 1 дан а не за 11 дана. 
Молим Вас да нам потврдите да ли је то грешка у табели или у објашњењу 
начина обрачуна. Такође Вас молим да нам потврдите који обрачун да упишемо 
у колонама 5 и 6, да ли вредности за 1 дан или 11 дана. 
 

1. Одговор Комисије: 
У делу 6. конкурсне документације, у обрасцу 6.2), у табелама А, Б, В, Г, Д и Ђ, 
у колонама 5 и 6, потребно је уписати укупну цену закупа за 11 дана за укупну 
количину опреме из табеле. Укупна цена без ПДВ- а се добија множењем 
јединичне цене без ПДВ-а са укупном количином и укупним бројем дана закупа. 
Укупна цена са ПДВ-ом се добија множењем јединичне цене без ПДВ-а са 
укупном количином и укупним бројем дана закупа. 
У табелу Е се уписује цена за услуге сервисирања по дану за укупан број 
сервисера које је понуђач дужан да обезбеди (минимум је четири тј. по два у 
смени), посебно без ПДВ-а и посебно са ПДВ-ом, а потом у колоне 5 и 6 цена 
без ПДВ-а и са ПДВ-ом за укупан број дана за пружање услуга сервисирања, а 
то је 10 дана. 



Период за који је потребно обезбедити услуге сервисирања је од 25.11. до 
04.12.2015. године што укупно износи 10 дана како је и назначено у колони 2 у 
табели Е), док је у колонама 5 и 6 погрешно наведено 11 дана. 
 
 
Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 

објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 
 
 


