
1 
 

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-22/18 
21.05.2018године 
Београд 
 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума 
за набавку добара Презенти, за потребе Кабинета министра,  

ЈН 22/18 
 
 Овим путем достављамо Вам одговоре на питањ – појашњења у отвореном поступку са 
закључењем оквирног споразума за набавку добара Презенти, за потребе Кабинета министра,  
ЈН 22/18 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку. 
 
 
ПИТАЊЕ 1: Уколико смо уписани у централни регистар понуђача то значи да не треба прилагати 
документацију са страна 16 и 17, под редним бројевима 1-3. Молим за потврду ове информације. 
Такође нас занима, да ли уколико приложимо решење о регистрацији у централном регистру 
понуђача, нисмо у обавези да прилажемо и изјаву у којој наводимо интернет изворе са доказима о 
испуњавању услова. 
 
ОДГОВОР 1 – ПОЈАШЊЕЊЕ:  За понуђаче који су регистровани у Регистру понуђача АПР-а на 
страни 17. Конкурсне документације испод табеле у којој су наведени обавезни услови из члана 75. 
ЗЈН-а напоменуто је како се у том случају испуњавају обавезни услови. 
 
Напомена гласи: „Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, у складу са чланом 78. ЗЈН, могу да 
доставе копију решења о регистрацији у Регистру понуђача као доказ о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 
1. тач 1) до 3) овог Закона (обавезни услови под редним бројевима приказани у табели. у Конкурсној документацији) 
и/или у Изјави сачињеној на меморандуму, овереној печатом и потписаном од стране овлашћеног лица понуђача да 
наведу који су то докази који су доступни и назначи интернет странице на којима се исти могу пронаћи.“ 
 
Уколико приложите решење о регистрацији у централном регистру понуђача, нисте у обавези да 
прилажете и изјаву у којој наводите интернет изворе са доказима о испуњавању услова. 
 
 
ПИТАЊЕ 2: На страни 20, у делу где се набраја шта све понуда мора да садржи, нејасна нам је 
ставка 3. Да ли је то у ствари ово што сам Вас претходно питала? 
 
ОДГОВОР 2 - ПОЈАШЊЕЊЕ:  На странама 20 и 21 набројано је све што понуда мора да 
садржи а само ставка 3 се односи на претходно питање и одговор, све остало набројано 
понуда такође мора да садржи.  
 
Овим путем поново наводимо шта понуда мора да садржи као што и стоји у конкурсној 
документацији: 

 
2. Понуда мора да садржи: 
 
1. попуњени, од стране понуђача потписани и печатом оверени сви делови обрасца понуде;   
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2. Спецификацију (Поглавље III конкурсне документације); 
3. доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН, на начин прецизиран конкурсном 
документацијом и то за понуђача,  за чланове групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача)  
и за подизвођача (уколико ће извршење набавке бити делимично поверено подизвођачу),  с тим да су 
обавезни услови и начин доказивања обавезних услова таксативно набројани у поглављу IV конкурсне 
документације; 
4. попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене остале изјаве које чине саставни део 
понуде, а  које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац 
Трошкови понуде  није неопходно попунити и потписати; 
5. Модел оквирног споразума - Понуђач ће модел Оквирног споразума попунити у складу са понудом, 
потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела Оквирног 
споразума (Поглавље VII конкурсне документације); У моделу оквирног споразума понуђач уписује за 
коју партију подноси понуду, уколико подноси понуду за више партија потребно је да копира модел 
оквирног споразума за све партије за које учествује, попуни и овери. 
6. Модел уговора - Понуђач ће модел Уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом 
оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела Уговора (Поглавље VIII конкурсне 
документације);  
7. Образац изјаве о независној понуди потписан и оверен печатом, дат под материјалном и 
кривичном одговорношћу 
8. Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења оквирног споразума и Изјаве понуђача 
о финансијском средству обезбеђења Уговора (Поглавља XII и XIII,)  конкурсне документације); 
9. Споразум групе понуђача  (уколико понуду подноси група понуђача) и  
10. Посебне захтеве од којих зависи прихватљивост понуде и 
11. Друге доказе захтеване конкурсном документацијом. 
 

 
 
ПИТАЊЕ 3: Што се тиче модела оквирног споразума, да ли је потребно приложити најмање 4 
примерка као што је назначено у члану 22? 
 
ОДГОВОР 3 - ПОЈАШЊЕЊЕ: Модел оквирног споразума понуђачи достављају попуњен на 
местима предвиђеним за то (где стоји напомена: попуњава понуђач)  као и печатиран и потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача  само у једном примерку. 
 
У члану 22. Модела оквирног споразума стоји у колико се примерака закључује оквирни споразум  
када дође до закључења. 
 
ПИТАЊЕ 4: Шта ми као понуђач попуњавамо на моделу уговора? Да ли је потребно сачињавати 
модел уговора за сваку годину посебно? 
 
ОДГОВОР 4 - ПОЈАШЊЕЊЕ: Имајући у виду да се оквирни споразум реализује закључењем 
појединачних уговора за сваку календарску годину, односно за 2018, 2019 и 2020. годину, можете 
моделе уговора одштампати и попунити у довољном броју примерака за сваку годину и уписати 
одговарајуће понуђене новчане износе према оквирним количинама. 
 
 
  

Комисија у поступку јавне набавке 


