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ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

 

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

Републичком заводу за социјалну заштиту постављена су следећа питања: 

        1. „Молимо вас да јасно дефинишете, да ли се испорука свих добара врши 

сукцесивно или одједном?“ 

        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“? 

        4. “Да ли можете да измените КД, тако да захтевате од понуђача да једнозначно 

наведу назив произвођача и модел добра које нуди“? 

            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 тачки 9.1 конкурсне документације, у оквиру поднаслова Захтеви у 

погледу начина, рока и услова плаћања, начин плаћања је: Плаћање ће се 



извршити авансно 100% (у року од 2 дана од дана преноса средстава 
Министарства). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

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.   

Имајући у виду наведено, неспорно је да је наручилац у конкурсној 
документацији навео начин плаћања и начин испоруке 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). 

4. 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,                                                                                                                      

                                                                                                                                

                                                                                                           КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                                                                             Зорана Травица 

                                                                                           Милош Ракић 

                                                                                           Гордана Ковић 


