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ППЈАШОЕОЕ У ВЕЗИ ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

РАЧУНАРСКА ППРЕМА 

 

             У поступку јавне набавке, мале вредности, добра-рачунарска опрема, бр. 01/16, 

Републичком заводу за социјалну заштиту постављена су следећа питања: 

        1. „Да ли можете да дефинисете рок трајања уговора, с обзиром да се испорука 

добара врши сукцесивно, односно након преноса средстава министарства наруциоцу??“ 

        2. “Да ли можете да формулишете техничке спецификације тражених добара, тако 

да КД ускладите са Члановима 10. и 70-74. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту 

ЗЈН)? 

        3. “Да ли можете да уклоните додатне услове, како не би ограничавали конкуренцију 

међу понуђачима“? 

            У складу са одредбама чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама (Службени 

гласник РС, број 68/15), Републички завод за социјалну заштиту доставља следећи 

одговор:   

 
1.         У Моделу уговора у чл 5. уговора конкурсне документације, наводи се да 

„По исплати укупне уговорне цене на начин одређен Уговором, престају све 
финансијске обавезе Купца према Продавцу по основу и у вези са Уговором“.  

У тачки 9.2. конкурсне документације, у оквиру поднаслова Захтев у погледу 
рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова), начин испоруке је: 



Испорука добра ће се обавити на адреси наручиоца, ул. Теразије бр. 34, општина 
Стари Град, Београд, у року који не може да буде дужи од 3 дана од дана уплате 
аванса. О примопредаји - испоруци рачунарске опреме и пратеће документације 
биће сачињен одговарајући записник.  

У Моделу уговора у чл 8. уговора конкурсне документације, наводи се да 
„Гарантни рок износи 12 месеци на сву рачунарску опрему.“ 

Имајући у виду наведено, неспорно је да је наручилац у конкурсној 
документацији навео начин испоруке као и рок трајања уговора који је за њега 
прихватљив, односно да се испорука добара врши одједном у року од 3 дана од 
дана уплате аванса, те се он, за сада, не може мењати. 

2.         Измену и допуну Конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока 
ћемо огласити у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 
број 68/15). 

3.         Измену и допуну Конкурсне документације и Обавештење о продужењу 

рока ћемо огласити у складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 

РС“ број 68/15). 

       
          

 

С поштовањем,                                                                                                                      

                                                                                                                                

                                                                                                           КПМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                                                                             Зорана Травица 

                                                                                           Милош Ракић 

                                                                                           Гордана Ковић 


