
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 977-10/16 
                     Датум: 25. јул 2014. године 
                                   Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Набавка информатичке опреме за потребе Министарства спољних послова - 

редни број: ЈНМВ 5/2014 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
14. јула 2014. године  у 12:02 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Молимо Вас да нам потврдите да техничка документација, брошуре, проспекти 
и слично могу бити на енглеском језику. 
 

1. Одговор Комисије: 
Да. Део понуде који се односи на Техничке спецификације (карактеристике) 
може бити састављен на енглеском језику. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страни 12/63, део «Захтеви у погледу примопредаје» и у моделу уговора за 
све партије, члан 9, став 1, гласи «квантитативно – квалитативна примопредаја 
добара из члана 2. овог уговора биће извршена у року од три дана од испоруке 
истих». С обзиром да се квалитативни пријем врши након квантитативног 
пријема, молимо Вас да исто исправите. 
 

2. Одговор Комисије: 
Квантитативно-квалитативна примопредаја ће бити извршена на начин како је 
наведено у конкурсној документацији. 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Молимо Вас да нам потврдите да се референтне потврде достављају у износима 
без пдв-а? 
 

3. Одговор Комисије: 
Да. 
 



4. Питање заинтересованог лица: 
У референтним потврдама, молимо вас да нам потврдите да се у делу «датум 
извршења уговора» уписује датум/датуми испоруке добара. 
 

4. Одговор Комисије: 
Потребно је да референтни наручилац наведе датум када је званично извршена 
примопредаја добара која су била предмет референтног уговора. 
 

5. Питање заинтересованог лица: 
У референтним потврдама, молимо вас да нам потврдите да се у деловима 
«назив уговора» и «предмет уговора» уписује у ствари предмет уговора. 
 

5. Одговор Комисије: 
Да. 
 

6. Питање заинтересованог лица: 
Уколико понуђач не захтева авансно плаћање, молимо вас да нам потврдите да 
је рок плаћања у том случају минимум 15, а максимум 45 дана од дана издавања 
фактуре. 
 

6. Одговор Комисије: 
У случају да понуђач у понуди не захтева авансно плаћање за добра која су 
предмет јавне набавке, наручилац ће плаћање укупно уговорене цене извршити 
у року од 15 дана од дана уредног испостављања рачуна, отпремнице и 
записника о квантитативно-квалитативној примопредаји добара. 
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама («Сл. гласник РС», број 119/12), наручилац не може предвидети 
рок за измирење новчаних обавеза који је дужи од 45 дана. 
  

7. Питање заинтересованог лица: 
Такође, уколико понуђач не захтева авансно плаћање, молимо вас да нам 
дефинишете где је потребно уписати рок плаћања, с обзиром да у 
документацији постоји место за упис рока плаћања само у случају авансног 
плаћања. 
 

7. Одговор Комисије: 
Понуђачу није ни остављена могућност да сам одреди рок плаћања. Видети 
одговор под редним бројем 6. 
 

8. Питање заинтересованог лица: 
Везано за Партију 2, да ли је дозвољено понудити уређеј са мање меморије од 
захтеване, а да се при томе не нарушава функционалност штампача, тј да су 
остале карактеристике исте или боље од захтеваних? 
 

8. Одговор Комисије: 
Потребно је да уређај има најмање 512MB као што је и наведено у конкурсној 
документацији. 
 

9. Питање заинтересованог лица: 



Везано за Партију 2, молимо вас да потврдите да се ставка у техничкој 
спецификацији «резолуција црна» односи на резолуцију штампе. 
 

9. Одговор Комисије: 
У техничкој спецификацији уместо «резолуција црна» треба да стоји 
«резолуција штампе». 
 

10. Питање заинтересованог лица: 
У техничкој спецификацији за партију 2, наведена је карактеристика «остало: 
обострано». Молимо вас да нам потврдите да се то односи на могућност 
аутоматске двостране штампе. 
 

10. Одговор Комисије: 
Да, односи се на аутоматску двострану штампу. 

 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 Маја Стојановић, члан 

Драган Бошковић, заменик члана 
Здравко Драјић, члан 

Александар Сурла, заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Весна Маринковић, службеник за јавне набавке, дипл. ецц, заменик члана 
 
 

доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 


