
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-23/18 
18.05.2018. године  
Београд 
 
 

ПРЕДМЕТ: Одговори у вези са отвореним поступком јавне набавке добара са оквирним 
споразумом:  СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА, ЈН 23/18 

 
 
ПИТАЊЕ 1. 
 
- st.br. 3 - tanjir desertni fi 18 - da li je dozvoljeno odstupanje u precniku od + - 3% ? 
- st.br. 4 - tanjir plitki fi 24 cm - da li je dozvoljeno odstupanje u precniku od + - 5% ? 
- st. 11 i 14 - noz mesarski 24 cm - da li jedozvoljeno ponuditi noz mesarski u rasponu od 24-25 cm ? 
- st.19 - da li je prihvatlhjivo ponuditi tucak za meso cija je cela duzina 26cm ? 
-st.br.20 - tiganj za palacinke fi20cm - da li je prihvatljivo ponuditi tiganj za palacinke precnika u rasponu 
od 20-22 cm? 
- st.br.21 - da li je prihvatljivo ponuditi spartulu sa PVC drskom?   
- st br.22 - mikser snaga 425 W- da li je prihvatljivo ponuditi mikser jacine u rasponu od 425-510 W ? 
 - st.br. 23 - zica za mucenje 52 cm - da li je prihvatljivo ponuditi zicu za mucenje duzine u rasponu od 50-
52cm?  
- st.br. 24 - dresir kesa 31cm - da li je prihvatljivo ponuditi dresir kesu duzine u rasponu od 30-31 cm ? 
- st.br. 32 - pegla na paru min.snage 2400 w - da li je prihvatljivo ponudit peglu snage u rasponu od 2400 - 
2600 w? 
- st.br. pepeljara staklo fi 15 cm - da li je prihvatlhjivo ponuditi pepeljaru staklo precnika u rasponu od 14-
15 cm ? 
- st.br. 51 - tanjir duboki fi 21 cm - da li je prihvatljivo ponuditi tanjir duboki precnika u rasponu 21 - 21.5 
cm ? 
- st.br. 52 - kanta za smece inoks zapremina 40 lit - da li je prihvatljivo ponuditi kantu za smece inoks 
zapremine u rasponu od 40-50 lit? 
  
 
ОДГОВОР 1.  Наручилац врши измену у Прилогу III конкурсне документације и прилогу 
VI конкурсне документације у делу који се односи на Спецификацију за 2018. 2019. и 2020. 
годину за  следеће ставке (3., 4., 11.,14,.19., 20.,,22.,23.,24.,32.,37.,51.,52). 
 
За ставку 21. из обрасца понуде за 2018., 2019. и 2020. годину наручилац остаје при задатом 
услову.   
 
Такође,  наручилац  врши измену и у делу  који се односи на место испоруке, где стоји: 
Објекат Министарства СХ «Бежанијска Коса», ул. Љубинка Бобић, Београд. 
А треба да буде: Место испоруке: Централни магацин МУП-а у ул. Милорада Јовановића број 7, 

Београд. 
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У складу са изнетим, наручилац објављује НОВУ ВАЖЕЋУ КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОД 18.05.2018. године, а СТАРУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ која 

је објављена 26.04.2018. године проглашава неважећом. 

У Новој важећој конкурсној документацији црвеном бојом назначене су измене за ставке (3., 4., 
11.,14,.19., 20.,,22.,23.,24.,32.,37.,51.,52.)  из обрасца понуде за 2018., 2019. и 2020. годину, као и место 
испоруке. 
 
Нова важећа конкурсна документација објављена дана 18.05.2018. године је једина важећа 
документација и понуђач је у обавези да исту достави, у супротном његова понуда ће се 
прогласити неприхватљивом. 
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