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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке добара 

- унапређење инфраструктуре јавних тужилаштава – припреме за увођење 

централизованог информационог система - 

 редни број 30/2019 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 14. 

новембра  2019. године у 16.15 сати: 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

Поштовани, у конкурсној документацији, на страни број 30. Образац структуре цене, 

претпостављамо да је дошло до техничке грешке када су у питању редни бројеви калона 

у табели, па вас молимо да исправите конкурсну документацију . 

На истој страни такође у Обрасцу структуре цена опис улуга, као ставка 1 (један) стоји 

"Услуга инсталације СКС (структурни кабловски систем) инфраструктуре која је 

неопходна за увођење информационог система у мери и количинама датим у овој 

техничкој спецификацији" са количином од 1 (један) комад. 

На страни 31 (такође и страна 43, члан број 4. Модел уговора ), део који се односи на рок 

плаћања наводите да ће "Наручилац ће плаћање уговорене цене услуга из члана 3. 

Уговора да врши сукцесивно, у једнаким месечним износима, у року од 45 (словима: 

четрдесет пет) дана од дана пријема исправног месечног рачуна и месечног извештаја за 

месец за који се испоставља рачун. 

Како се управо ставка коју смо поменули ,Услуга инсталације СКС (структурни 

кабловски систем) инфраструктуре која је неопходна за увођење информационог 

система у мери и количинама датим у овој техничкој спецификацији", односи на услугу 

која се врши на већем броју локација (како стоји у списку конкурсне документације - 

локација укупно 89), претпостављамо да је дошло до техничке грешке у конкурсној 

документацији, па Вас молимо да постојећи образац структуре цена прилагодите захтеву 

из конкурсне документације ( комада 89) и самим тим и прилагодите начин плаћања, да 

се плаћање уговорене цене услуга врши сукцесивно у року од 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна и извештаја за услуге које су извршене у месецу за који се испоставља 

рачун, а не у једнаким месечним износима као сто сте навели у конкурсној 

документацији. 

 

 



1.Одговор Комисије:  

 

Комисија је размотрила сугестију и одлучила је да не прихвати предложени начин 

извршења обавеза. Наручиоцу више одговара начин плаћања предвиђен конкурсном 

документацијом због једноставније логистике праћења реализације уговора док би 

праћење реализације уговора на начин који је предложен захтевао ангажовање значајно 

већих кадровских капацитета. Сугестија се не прихвата. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Марио Малетић, дипломирани правник;  

Владимир Пејчић, дипломирани правник;  

Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;  

Ана Ђилас, дипломирани правник; 

Младен Радић, дипломирани правник. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


