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Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку  са закључењем оквирног споразума за 
јавну набавку добара са поновним отварањем конкуренције  

ХРАНА ЗА СЛУЖБЕНЕ КОЊЕ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

JH број 41/19 
 
 Овим путем Вас обавештавамо о одговору на питање у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара са поновним отварањем, обликован по партијама Храна 
за службене коње, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 41/19 (у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ  1: У својству заинтересованог лица, ради припреме прихватљиве понуде у отвореном 
поступку ЈН брoj 41/19 Храна за службене коње, молим Вас за одговор на следеће питање: На 
страни 19/56 Kонкурсне документације за предметну ЈН,у тачки 10.2 Захтеви у погледу цене, 
наведено је да су јединичне цене финксне за цео период реализације предметне набавке, а на 
страини 3/56 предметне KД је у тачки 4. Циљ поступка наведено да се оквирни споразум закључује 
на период од три године. Да ли ће наручилац, након закључења оквирног споразума, у складу са 
чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама, дозволити усклађивање цене са унапред јасно 
дефинисаним параметрима. Уколико Наручилац дозвољава примену наведене одредбе, молим Вас 
да  конкурсном документацијом  дефинишете  парметре за усклађивање јединичних цена. 
 
ОДГОВОР 1: Када настане потреба Наручиоца за предметним добрима, Наручилац ће поновним 
отварањем конкуренције упутити позив Добављачима са којима је закључио Оквирни споразум да 
доставе понуде за тражена добра и применом критеријума најнижа понуђена цена изабраће 
Добављача и са њим ће закључити Наруџбеницу. Цена коју је понудио Добављач са којим је 
закључена Наруџбеница је фиксна до окончања сваке појединачне Наруџбенице и неће 
подегати променама ни из каквог разлога. 
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