
 

 

                                   
                          Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА         
   Сектор  за материјално финансијске послове    
                          07/2 број 404-ЈН-61/18              
                Датум: 18.05.2018. године 
                                Б е о г р а д 
 
 

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА, ОДГОВОРИ, ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА:  

НАБАВКА НАМЕШТАЈА, ЈН  број 61/18 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/15 и 68/15“), достављамо Вам питања, одговоре, измену конкурсне документације у 
отвореном поступку јавне набавке добара: Набавка намештаја, ЈН  број 61/18 
 
ПИТАЊЕ 1: Поштовани, Молимо појашњење следећег: У обрасцу XIII-2 ПОТВРДА О 
ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА тражите: - „потврду ископирати у довољном броју 
примерака и доставити са овером наручиоца;“ Док на месту предвиђеном за потпис наручиоца 
стоји ПОНУЂАЧ. Молимо да у што краћем року исправите ову потврду, јер неки наши 
наручиоци исту неће да потпишу.Такође молим да нагласите, уколико добијемо неку потписану 
референцу (на старом формулару) да ли ће таква бити прихватљива. Срдачан поздрав. 
 
ОДГОВОР 1: Прихвата се потписана референца (на старом формулару).  
 
 Врши се измена конкурсне документације: 
 
У поглављу XIII-2 Потврда о испоруци предметних добара, на страни 50 - СТОЈИ: 
 

      « XIII-2   ПОТВРДА О ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 
 

ЗАГЛАВЉЕ (уписује се назив фирме са којом понуђач има закључен уговор и којој је 
испоручио предметна добра) 

 
ПОТВРДА О ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 

 
  Овим потврђујемо да je _____________________ (тачан назив понуђача који 
подноси понуду) у ______ години, фирми ______________________________ (уписује се назив 
фирме са којом понуђач има закључен уговор и којој је испоручио предметна добра), по 
следећим уговорима: 
 

- Уговор број, датум__________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 



 

 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 
 
Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке: Намештај 

(плочасти намештај- столови, ормари и др; столице, радне фотеље и др; метални 
намештај), ЈН број 61/18 
 
Место и датум                               Понуђач 

     
_______________, ___. ___. 2018. године                       ____________________________ 

     (потпис и печат овлашћеног лица) 
         НАПОМЕНА:  

- фирма са којом понуђач има закључен уговор и којој је испоручио предметна добра  
потписује и оверава Потврду о испоруци предметних добара. 

- потврду ископирати у довољном броју примерака и доставити са овером наручиоца; 

- копије уговора не треба достављати уз понуду, већ по евентуалном захтеву Министарства; 

- потврда може бити издата на меморандуму фирме са којом понуђач има закључен уговор, 
али мора садржати све елементе овог модела потврде о реализованим уговорима, 
односно испорученим добрима тј. мора садржати број уговора, датум закључења уговора, 
вредност уговора без ПДВ-а и предмет уговора (који одговара предмету јавне набавке)“  

 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 
« XIII-2   ПОТВРДА О ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 

 
ЗАГЛАВЉЕ (уписује се назив фирме са којом понуђач има закључен уговор и којој је испоручио 
предметна добра) 

 
ПОТВРДА О ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 

 
  Овим потврђујемо да je _____________________ (тачан назив понуђача који 
подноси понуду) у ______ години, фирми ______________________________ (уписује се назив 
фирме са којом понуђач има закључен уговор и којој је испоручио предметна добра), по 
следећим уговорима: 
 

- Уговор број, датум__________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 



 

 

 
Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке: Намештај 

(плочасти намештај- столови, ормари и др; столице, радне фотеље и др; метални 
намештај), ЈН број 61/18 
 
Место и датум                            Издаваоц потврде 

     
_______________, ___. ___. 2018. године                       ____________________________ 

     (потпис и печат овлашћеног лица) 
         НАПОМЕНА:  

- фирма са којом понуђач има закључен уговор и којој је испоручио предметна добра  
потписује и оверава Потврду о испоруци предметних добара. 

- потврду ископирати у довољном броју примерака и доставити са овером наручиоца; 

- копије уговора не треба достављати уз понуду, већ по евентуалном захтеву Министарства; 

- потврда може бити издата на меморандуму фирме са којом понуђач има закључен уговор, 
али мора садржати све елементе овог модела потврде о реализованим уговорима, 
односно испорученим добрима тј. мора садржати број уговора, датум закључења уговора, 
вредност уговора без ПДВ-а и предмет уговора (који одговара предмету јавне набавке)“  

 
 

 
 
 
У прилогу је измењена страна конкурсне документације 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 XIII-2   ПОТВРДА О ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 
 
 

ЗАГЛАВЉЕ (уписује се назив фирме са којом понуђач има закључен уговор и којој је испоручио 
предметна добра) 

 
 

ПОТВРДА О ИСПОРУЦИ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА 
 

  Овим потврђујемо да je _____________________ (тачан назив понуђача који 
подноси понуду) у ______ години, фирми ______________________________ (уписује се назив 
фирме са којом понуђач има закључен уговор и којој је испоручио предметна добра), по 
следећим уговорима: 
 

- Уговор број, датум__________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 

 

- Уговор број, датум___________________ у вредности од __________________________ 
динара без ПДВ-а; 
 
Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке: Намештај 

(плочасти намештај - столови, ормари и др; столице, радне фотеље и др; метални 
намештај), ЈН број 61/18 
 
Место и датум                            Издаваоц потврде 

     
_______________, ___. ___. 2018. године                       ____________________________ 

     (потпис и печат овлашћеног лица) 
         НАПОМЕНА:  

- фирма са којом понуђач има закључен уговор и којој је испоручио предметна добра  
потписује и оверава Потврду о испоруци предметних добара. 

- потврду ископирати у довољном броју примерака и доставити са овером наручиоца; 

- копије уговора не треба достављати уз понуду, већ по евентуалном захтеву Министарства; 

- потврда може бити издата на меморандуму фирме са којом понуђач има закључен уговор, 
али мора садржати све елементе овог модела потврде о реализованим уговорима, 
односно испорученим добрима тј. мора садржати број уговора, датум закључења уговора, 
вредност уговора без ПДВ-а и предмет уговора (који одговара предмету јавне набавке)“  
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