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ПРЕДМЕТ:  Измене и одговори на питања  у   поступку јавне набавке  мале вредности 
добара Пиво, вино и жестока пића за ресторане и хотеле за Министарства унутрашњих послова, 

ЈН  број 259/17 
 
 Овим путем достављамо Вам  измене и одговорe на питања у поступку  јавне набавке  
мале вредности добара - Пиво, вино и жестока пића за ресторане и хотеле за Министарства 
унутрашњих послова ЈН  број 259/17 (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 можемо да знамо која је процењена вредност јавне набавке? 
 
Одговор 1:  Наручилац није у обавези да објави процењену вредност јавне набавке ( члан 64. 
став 2. ЗЈН ) 
 
Питање 2. На страни 11/51 конкурсне докујментације у делу  табеле која се односи на 
финасијски капацитет, као доказ тражи се извештај о бонитету БОН –ЈН за 2014,2015 и 
2016.годину, док се на страни 13/15 тражи извештај о бонитету БОН –ЈН за 2013,2014 и 
2015.годину? Претпостављам да је упитању техничка грешка? 
 
Одговор – измена  2: У питању је техничка грешка Наручиоца наиме погрешно су уписане 
године на  страни 13/51   стоји извештај о бонитету БОН –ЈН за 2013,2014 и 2015. годину ,а 
треба да стоји извештај о бонитету БОН –ЈН за 2014,2015 и 2016.годину. Измене се налазе у 
новој важећој конкурсној документацији објављеној 17.11.2017. године. 
 
 
Питање 3 
  Што се тиче начина доказивања испуњења пословног капацитета, напомена: 
''рачуни/отпремнице се рачунају кумулативно с тим да мора бити најмање по једна испорука за 
свако предметно добро које се захтева конкурсном документацијом'' да ли ово значи да за свако 
предметно добро морамо да доставимо макар по један рачун/отпремницу или се нешто може 
изоставити ако испуњавамо услов од минимум 2.000.000,00?  
Да ли рачуни/отпремнице могу да гласе на различите купце и да буду из различитих година 
(2014, 2015 или 2016. година), а да у збиру дају вредност од најмање 2.000.000,00 динара без 
ПДВ-а.  
Шта се дешава у ситуацији ако смо за неко предметно добро испоручивали добра која су 
''одговарајућа'' траженом 
Да се надовежем на претходно питање. Будући да од јула 2016.године снабдевамо МУП пивом, 
вином и жестоким пићима, да ли као доказ испуњења пословног капацитета можемо доставити и 
те рачуне/отпремнице, односно рачуне/отпремнице које гласе на Републику Србију 
Министарство унутрашњих послова? 
 
Одговор  - измена 3. 
 
Везано за питање 3  врши се измена конкурсне документације на страни 11/51,  у додатним 
условима брише се пословни капацитет.  
Понуђачи су у обавези да доставе доказе за испуњеност  додатних услова само за финасијски, 
технички и кадровски капацитет. 



 
 
 
Конкурсна докуменатција објављена 13.11.2017. на Порталу УЈН и сајту наручиоца  
проглашава се неважећом и све измене се налазе у новој важећој конкурсној 
документацији  објављеној  17.11.2017. године на Порталу УЈН и сајту наручиоца   
 
У складу са чланом 63. став 5.  одлаже се рок за доставу понуда на 24.11.2017 године до 
10:00 часова, отварање понуда обавиће се истог дана у 12:00 часова. 
 
 
 
                                                                                   Комисија у поступку јавне набавке 


