
                                       
                             Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                               Број: 1342-13/16 
                    Датум: 15. април 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 мале вредности добара  

- Канцеларијски намештај за потребе Министарства спољних послова - 
редни број ЈНМВ3/2014 

 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
14. априла 2014. године  у 15:04 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Конкурсном документацијом у одељку 3. Техничке спецификације намештај од 
универа описује се делом као намештај «вишег ранга» а делом као намештај 
«нижег ранга». 
Плочасти намештај из спецификације (позиције 2 до 13) које позиције треба да 
нудимо као «ВИШИ» а које као «НИЖИ» ранг? 
 

1. Одговор Комисије: 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације у делу 6.2 
Образац понуде са спецификацијом и назначити уз сваку ставку да ли се односи 
на опрему вишег или нижег ранга. Измењена конкурсна документација ће бити 
објављена на Порталу јавних набавки portal.ujn.gov.rs и интернет страници 
наручиоца www.mfa.rs 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Максимални рок испоруке Наручилац одређује на страни 11, где у првој 
реченици каже да је рок испоруке 60 дана. У наставку следи објашњење. 
Да ли смо добро разумели да је 60 дана рок у коме ће Наручилац дати 
сукцесивне налоге за сву уговорену опрему а да је Понуђач дужан да испоруку 
изврши у року од два дана од добијања сваког појединачног налога? 
 

2. Одговор Комисије: 
Да. У току трајања рока од 60 дана, Наручилац ће издавати налоге за сукцесивне 
испоруке по којима је Понуђач дужан да поступи у року од два дана.  
 

Комисија за јавну набавку 
 Здравко Драјић, дипл. инж, члан 

Дејан Маринковић, дипл.правник, заменик члана 



Петар Басара, економиста, члан 
Теа Ђурић, дипл.филолог, 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 

 


