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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
07 БРОЈ 404- ЈН-236/18 
29.03.2019.ГОДИНЕ 
 
 
 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ДОБАРА, СА 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНЕ ЗА 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈУ И ПАКОВАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА, 
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈH 236/18 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац одговара на питања у отвореном поступку јавне набавке 
добара са закључењем оквирног споразума без поновног отварања конкуренције:Потрошни материјал 
за машине за персонализацију и паковање идентификационих докумената, за потребе Министарства 
унутрашњих послова, ЈH 236/18, и врши измену конкурсне документације на начин како следи: 
 

ПИТАЊЕ 1: 
У партији 7, дошло је до пермутације бројева у ознаци таонера за штампач Lexmark C 543 dn боја, да 
ли ћете извршити измену конкурсне документације на страницама 71, 73 и 75?  
 
ОДГОВОР: 
Наручилац је у конкурсној документацији на страни 11. Партија 7 - Тонери за штампаче у последњој 
колони захтевао „Тонер за штампач Lexmark C 543 dn боја“, док је на страни  71 обрасца- понуда за 
Партију 7 – Набавка тонера за штампаче за продукцију ИД докумената за 2018 годину , на страни 73 
обрасца- понуда за Партију 7 – Набавка тонера за штампаче за продукцију ИД докумената за 2019. 
годину и страни 75. обрасца- понуда за Партију 7 – Набавка тонера за штампаче за продукцију ИД 
докумената за 2020. годину пермутовао ознаку тонера и у последњој колони навео „Тонери за 
штампач Lexmark C 453 dn боја“ а треба да стоји „Тонери за штампач Lexmark C 543 dn боја“. С 
обзиром на указану пермутацију у ознаци тонера, Наручилац врши измену образаца понуде на 
странама 71, 73 и 75  и објављује нове образце на којима ће понуђачи достављати своју понуду за 
Партију 7. -Набавка тонера за штампаче за продукцију ИД докумената у предметном поступку.  
С обзиром да измена конкурсне документације није обимна и садржајна и да не захтева додатно 
утрошено време код понуђача приликом припремања понуде Наручилац продужава рок за доставу 
понуде са 04.04.2019. године до 10,00 часова на 05.04.2019. године до 10,00 часова. Отварање 
понуда ће се извршити 05.04.2019.године у 12,00 часова у просторијама Наручиоца на адреси Булевар 
Зорана Ђинђића 104, спрат II, канцеларија 325.   
 
ПИТАЊЕ 2:  
Да ли се мисли на комплет боја ( црни, плави, жути и црвени) или за неку боју одређену. 
 
ОДГОВОР:  
У питању је комплет боја. 
 
ПИТАЊЕ 3: 
Узимајући у обзир да смо учествовали у прошлој ЈН набавци и да су буџети за партије били нереални, 
да ли су буџети за ову набавку измењени? 
 
 



2 
 

ОДГОВОР: 
 
Сваке године се ради процена и израда Плана набавки МУП-а. Сходно томе, процењене вредности не 

морају бити исте као претходних година већ долази до корекције буџета у зависности од стварних 

потреба. У складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац није у обавези да објави 

процењену вредност јавне набавке приликом објаве конкурсне документације, већ ће то учинити на 

дан отварања понуда. 

 
 
ПИТАЊЕ 4: 
Пошто је ЈН подељена на 3 године ( 2018, 2019, 2020) да ли ће се у 2019. години наручити тражена 
количина добара заједно са 2018. и 2019.? 
 
ОДГОВОР: 
Појединични уговори за 2019. и  2020.годину ће се закључити на основу опредељених и расположивих 
средстава у складу са Законом о буџету. За 2018.годину наручилац неће закључити Уговор будући да је 
буџетска и календарска 2018. година истекла. 
 
ПИТАЊЕ 5: 
 
Да ли је могуће поручити за партију 4 (двострано лепљива трака) за све три године одједном, пошто 
трошкови увоза и царине су велики за тако мали број комада лепљивих трака за сваку годину ? 
 

 
ОДГОВОР: 

Постављено питање се односи на реализацију Уговора када је понуђач већ сигуран да ће добити посао 
а Наручилац је у фази када понуде још нису поднете и понуђачи нису изабрани, зато вам не можемо 
ни рећи да ли да поручујете  за све године одједном ипак је то ствар пословне политике понуђача. У 
конкурсној документацији у моделу Уговора  јасно стоји да укупна уговорена цена из овог члана 
обухвата набавку и испоруку добара, трошкове увозних дажбина, превоза, као и све друге зависне 
трошкове, тако да и ваша цена треба да буде исказана са трошковима које имате. 

  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


