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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-255/17 
24.11.2017.године 
Београд 
 
 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања – појашњења  у  отвореном поступку јавне 
набавке КОЛОНИЈАЛ за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН бр. 255/17 

 
 
 Овим путем достављамо Вам одговор на питањe-појашњењеконкурсне документације у 
предметном поступку (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 понуђач уколико није и произвођач понуђених добара мора уз понуду да 
уз свој HACCP СЕРТИФИКАТ достави и HACCP СЕРТИФИКАТ произвођача? Ово питамо из 
разлога што у спецификацији има доста увозних артикала, а увозници нису у обавези да имају 
HACCAP. 
 

ОДГОВОР – ПОЈАШЊЕЊЕ 1 :Довољно је да достави свој, није потребно дотављати и за 
прозвођача. 
 
 

ПИТАЊЕ 2: Да ли возила која треба да поседује понуђач морају да буду “са посебним 
температурним режимом за предметна добра” како сте навели на стр.20 , тач. 10.3 или не, пошто на 
стр. 15 – технички капацитет – тражите “да понуђач поседује најмање 2 доставна возила” али не 
наводите каква? 
 

ОДГОВОР – ПОЈАШЊЕЊЕ 2: Довољно је доказати да поседује 2 доставна возила. 
 

ПИТАЊЕ 3: Да ли је процењена вредност по годинама негде објављена и где? 
 

ОДГОВОР – ПОЈАШЊЕЊЕ 3:  није објављена процењена вредност. 
 

ПИТАЊЕ 4: Да ли се уз понуду доставља средство обезбеђења, односно гаранција за 
озбиљност понуде? 
 

ОДГОВОР – ПОЈАШЊЕЊЕ 4: Не 
 

ПИТАЊЕ 5: Да ли су прихватљиви сертификати  на енглеском језику? 
 

ОДГОВОР – ПОЈАШЊЕЊЕ 5: Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз 
конкурсну документацију, мора доставити на српском језику. Документација на страном језику 
мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача (осим техничке документације – 
катaлози, која се прилаже у изворном облику – непреведена). 
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ПИТАЊЕ 6: Шта значи констатација да “наручиоц може закључити споразум са више 
понуђачаије понуде буду оцењене као прихватљиве”? 
 

ОДГОВОР – ПОЈАШЊЕЊЕ 6: То значи да ће се Оквирни споразум закључити са свим 
понуђачима чије понуде буду оцењене као прихватљиве, односно Оквирни споразум биће закључен 
на основу ранг листе са свим понуђачима чије понуде буду оцењена као прихватљиве. Током периода 
важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање појединачних уговора, у зависности од 
стварних потреба наручиоца. Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих 
понуда, наручилац може да закључи оквирни споразим и са мањим бројем понуђача, односно са 
једним на период од две године.  Појединачни Уговори БИЋЕ НАЈПРЕ ЗАКЉУЕНИ СА ПРВИМ 
РАНГИРАНИМ Добаљачем из оквирног споазума. 
 
 

ПИТАЊЕ 7: Чиме доказујемо да смо у последње три године испоручили добра која су 
предмет Јавне набавке у износу већем од 40.000.000 динара када на обрасцу XIV – референтна 
потврда нигде није предвиђен простор за Уписивање вредности испоручених добара? 
 
 
 
 
 
 

Комисија у поступку јавне набавке 


