
 
 

 
Република Србија 
Министарство унутрашњих послова 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-157/19 
6.09.2019. године  
Београд 
 
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПОНОВНОГ ОТВАРАЊА КОНКУРЕНЦИЈЕ: 
БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН БРОЈ 157/19 

 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15), достављамо одговор на питање и измену конкурсне документације у отвореном поступку 
јавне набавке добара: Браварски материјал, ЈН број 157/19, на начин како следи:  

 
ПИТАЊЕ: 
Да ли могу да се склоне из тендерске документације додатни услови ISO стандард и OHSAS 
стандард пошто исти не утичу на квалитет и квантитет испоруке добара које сте тражили а 
поготово не утичу на квалитет саме робе назначене у овој тендерској документацији. 
 
ОДГОВОР: 
Додатни услови за учешће у поступку предметне јавне набавке, који су захтевани конкурсном 
документацијом 07 број 404-ЈН-157/19-05 од 19.08.2019. године, а који се тичу стандарда ISO-
9001, ISO-14001 и OHSAS 18001 нису неопходни. 
 
Наведена Конкурсна документација мења се на страни 22. у делу који се односи на 
Технички капацитет, и то на следећи начин: 
 
БРИШЕ СЕ 
неопходно је да понуђач послује у складу са следећим стандардима: 
1) ISO-9001 – Систем менаџмента квалитета или одговарајући; 
2) ISO-14001 – Систем еколошког  менаџмента или одговарајући; 

       3) OHSAS 18001 – Систем менаџмента заштите и безбедности или одговарајући.  
 
У прилогу је измењена страна број 22. конкурсне документације 07 број 404-ЈН-157/19-05 од 
19.08.2019. године. 
 
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 



 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 
 
 

1. 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 
- да је понуђач имао пословне 
приходе за 2016., 2017. и 2018. годину 
заједно, у висини не мањој од 
7.000.000,00 динара без ПДВ-a. 

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН који издаје 
Агенција за привредне регистре за претходне три пословне 
године (2016., 2017. и 2018. годину) или 
Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног 
ревизора за претходне три пословне године (2016., 2017. и 
2018. годину). 

 
 
 
 
 

2. 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

- да је понуђач у последње 3 
календарске године (2016., 2017. и 
2018.) испоручио добра која су 
предмет јавне набавке у висини не 
мањој од 7.000.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је у последње 3 календарске године 
(2016., 2017. и 2018.) испоручио предметна добра (која су 
предмет набавке) у висини не мањој од 7.000.000,00 динара 
без ПДВ–а (модел изјаве у поглављу XIV конкурсне 
документације) 

 
 
 
 
 
 

    3. 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  - доказ - 
 
- да понуђач има власништво или 
право коришћења за најмање 1 (једно) 
возило; 

   
 

фотокопије очитаних саобраћајних дозвола из којих се 
јасно види да је понуђач власник предметног/их 
возила  
или  
фотокопије Уговора о лизингу/закупу или уговор са 
транспортном фирмом  или други документ из кога се 
јасно види да је понуђач корисник предметног/их 
возила, као и и фотокопије очитаних саобраћајних 
дозвола за иста возила. 

 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  - доказ - 
- да понуђач има најмање једно 

запослено или радно 
ангажовано лице које ће бити 
одговорно за реализацију 
уговора. 

  

Неоверене фотокопије обрасца М за запослена лица или 
обрасца М-А или обрасца М-3-А или других 
одговарајућих образаца из којих се види да су радници 
пријављени на пензијско и здравствено осигурање (за 
сваког радника појединачно) или доказ о ангажовању 
(неоверене копије уговора о обављању привремених и 
повремених послова, уговора о делу, уговора о пословној 
сарадњи и сл.), односно други одговарајући докази који 
морају бити важећи за цео период важења уговора 
предметне набавке. 


