
1 
 

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-22/18 
11.05.2018године 
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 питања, допуне и измене 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: Да ли смо у обавези да извршимо неку регистрацију на Вашем порталу (страна 3, под 
редним бројем 9)? 
 
ОДГОВОР 1: Понуђачи нису у обавези да се региструју на сајту за набавке Министарства 
унутрашњих послова.  
 
ПИТАЊЕ 2: Што се тиче обавезних услова за учешће, наша фирма је регистрована у Централном 
регистру понуђача код АПР-а. Ако смо добро разумели, да ли то значи да нам је од све те 
документације, поред копије решења о регистрацији потребна само још и изјава са стране 59? 
 
ОДГОВОР 2: 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 испунњавају 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.“ 
 
У вези дела питања које се односи на потписивање изјаве на страни 59. Конкурсне документације, 
напомињемо да је обавезно потписивање те изјаве, јер она доказује испуњење обавезног услова из 
члана 75. Став 2. ЗЈН-а. 
 
Такође, истичемо да су понуђачи у обавези да потпишу и остале изјаве дате у Конкурсној 
документацији. 

           
 

Комисија у поступку јавне набавке 


