
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
Број: 404-02-41/2013-12/9 

Датум: 16. децембар 2013. године 
Б е о г р а д 

 
 
 На основу члана 23. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', 
бр. 79/05, 101/07 и 95/10) и члана 153. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'', број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН), одлучујући о 
захтеву за заштиту права подносиоца захтева: Preduzeće za proizvodnju, trgovinu 
i usluge I&D COM d.o.o., са седиштем у Београду, ул. Вилине воде бб, поднетом 
у поступку јавне набавке добара мале вредности – канцеларијски материјал, 
редни број 21/2013, доносим 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 УСВАЈА СЕ као основан захтев за заштиту права број: 1136 од 13. 
децембра 2013. године, подносиоца захтева Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i 
usluge I&D COM d.o.o., са седиштем у Београду, ул. Вилине воде бб,  поднет пре 
истека рока за подношење понуда, а којим се оспорава садржина конкурсне 
документације у делу Партија 1. – тонери за штампаче и копир апарате. 
 
 У складу са разлозима за усвајање Захтева за заштиту права, наручилац ће 
извршити измене Конкурсне документације број: 404-02-41/2013/12/3 од 6. 
децембра 2013. године и објавити их на Порталу јавних набавки и својој 
интернет страници. 
 
 У складу са чланом 63. став 5. ЗЈН наручилац ће продужити рок за 
подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Министарство правде и државне управе је Одлуком број: 404-02-41/2013-
12/1 од 6. децембра 2013. године покренуло поступак јавне набавке добара мале 
вредности – канцеларијски материјал, редни број 21/2013. Предмет јавне 
набавке је обликован у две партије: Партија 1. тонери за штампаче и копир 
апарате; Партија 2. пословни поклони. Назив и ознака из општег речника 
набавки: Партија 1. 30125110 – тонери за ласерске штампаче и телефакс 
машине, 30125120 – тонери за фотокопир апарате; Партија 2. 22817000 – 
дневници или роковници, 30192121 – хемијске оловке, 30199792 – календари, 
39221122 – шољице, 44423450 – плочице са именом. 



          Дана 6. децембра 2013. године наручилац је објавио Позив за подношење 
понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. Као рок за подношење понуда одређен је 18. децембар до 
11:00 часова.  
 У току рока за подношење понуда, дана 13. децембра 2013. године, 
Захтевом за заштиту права оспорена је садржина Конкурсне документације у 
делу Партија 1. – тонери за штампаче и копир апарате. 
 
  
          Поступајући у складу са чланом 152. ЗЈН наручилац је утврдио да Захтев 
за заштиту права садржи све податке из члана 151. став 1. ЗЈН, да је поднет у 
року и изјављен од лица које има активну легитимацију. 
 
 
          У Захтеву за заштиту права подносилац наводи:  
 
- да Конкурсна документација не омогућава израду са сигурношћу 
прихватљиве понуде, што је обавеза наручиоца у складу са чланом 61. став 1. 
ЗЈН;  
- да је чланом 61. став 4. тачка 5) ЗЈН предвиђено да конкурсна 
документација садржи врсту, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количину и опис добара; 
- да Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(''Службени гласник РС'', бр. 29/13 и 104/13) предвиђа да конкурсна 
документација обавезно садржи спецификацију добара са, између осталог, и 
количинама; 
- да Конкурсна документација наручиоца садржи Образац понуде са 
техничком спецификацијом у којој, као количина за све позиције стоји број 1, те 
да се подносилац Захтева дана 11. децембра 2013. године електронским путем  
обратио наручиоцу и тражио појашњење овако наведених количина, те да није 
добио потврду пријема у складу са чланом 20. став 6. ЗЈН; 
- да је наручилац повредио члан 61. став 1. ЗЈН тиме што Конкурсна 
документација не омогућава израду прихватљиве понуде, јер понуђач не може 
прихватити рок сукцесивне испоруке од три дана а да не зна о каквим 
количинама се ради, нити му је омогућено планирање увоза појединих артикала 
без назнаке оквирних количина, нити Конкурсном документацијом није 
дефинисано на који период се закључује уговор што је битно код дефинисања 
цена и планирања увоза добара. 
 
 
          После претходног испитивања Захтева за заштиту права, наручилац је 
одлучио као у диспозитиву из следећих разлога: 
 
          Неоснован је навод подносиоца да није добио потврду пријема захтева за 
појашњењима од стране наручиоца у складу са чланом 20. став 6. ЗЈН. Наиме, 
захтев за појашњењима је послат наручиоцу електронским путем дана 11. 
децембра 2013. године у 09:00 часова. Наручилац је, услед проблема у 
функционисању електронске поште, захтев за појашњењима примио тек 13. 
децембра 2013. године те је истог дана на исти начин послао одговор 



подносиоцу, а све у складу са чланом 63. ст. 3. и 4. ЗЈН. Чланом 20. став 6. ЗЈН 
предвиђена је обавеза потврде пријема документа када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. Наручилац сматра да је захтев за 
појашњењима благовремен, односно постављен у року предвиђеном у члану 63. 
став 2. ЗЈН, те је на њега одговорио чим су се стекли технички услови и тиме 
није прекорачио ниједан рок који је дужан да поштује у смислу одредаба ЗЈН. 
 
 Основан је навод подносиоца да наручилац у Конкурсној документацији 
није одредио количину добара које набавља. У складу са наводом подносиоца, 
наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити их на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
 
         
          Сходно свему наведеном, наручилац је решио као у диспозитиву. 
 
 
           
                                                                                                              МИНИСТАР 
 

                                                                                                    Никола Селаковић 
 
 
 
доставити: 
- подносиоцу захтева; 
- Републичкој комисији за заштиту  
права у поступцима јавних набавки. 
 
 
 
објавити: 
- на Порталу јавних набавки; 
- на интернет страници наручиоца. 
 


