
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
07 БРОЈ 404- ЈН-5/18 
13.04.2018. ГОДИНЕ 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДОБАРА СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: МЕСО ПИЛЕЋЕ, 

ЈН број 5/18 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац одговара на питања и врши измену Конкурсне 
документације у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Месо 
пилеће, ЈН 5/18, на начин како следи: 
 
ПИТАЊЕ 1: 
„На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) указујемо на недостатак у конкурсној докуменатцији јавне набавке број 5/18 на страни 
7/61. У делу Рок и динамика испоруке предвиђате испоруку у року од 12 часова а за кашњење право 
наплате казне од 10% вредности робе. Како извести испоруку ако се она захтева после радног 
времена а испорука треба да се изврши пре почетка радног времена?“  
 
ОДГОВОР 1: 
Наручилац остаје при задатим параметрима који се односе на рок и динамику како редовне 
испоруке тако и испоруке у хитним и непредвиђеним ситуацијама. 
Потписивањем техничке спецификације из поглавља III Конкурсне документације, обрасца понуде 
и Обрасца изјаве о одазиву на позив наручиоца, потенцијални добављач се саглашава и преузима 
обавезу у погледу рока и динамике испоруке који је дефинисан конкурсном документацијом. 
 
ПИТАЊЕ 2: 
„Да ли је могуће предвидети предвиђену казну за наручиоца који не изврши плаћање преузете робе 
у предвиђеном року на који се обавезао ?“ 
 
ОДГОВОР 2: 
Наручилац је конкурсном документацијом предвидео: „Рок плаћања се рачуна од дана службеног 
пријема рачуна. Плаћања у року од 45 дана по извршеној испоруци и пријему фактуре, а након 
извршеног  квалитативног и квантитативног пријема, у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12).  
Дужничко-поверилачки односи по питању регулисања новчаних обавеза дефинисани су одредбама 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
 
ПИТАЊЕ 3: 
 „У вези члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН у делу начина доказивања пошто су предмет јавне набавке 
добра животињског порекла морао би да буде обавезно решење надлежног министарства – Управе 
за ветерину, а не да исто буде алтернатива упису у Централни регистар објеката који се региструје а 
не одобрава у складу са одредбама важећих Закона о безбедности хране и Закона о ветеринарству.“ 
 
ОДГОВОР 3: 
У складу са чланом 15. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС „  број 41/2009) 
производњом и прометом хране и хране за животиње може да се бави правно лице и предузетник 
који је регистрован у регистар привредних субјеката и који је уписан у Централни регистар објеката 
који води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Наручилац се у захтевању 



 
 

доказа о испуњености услова у вези члана 75. став 1. тачке 5. ЗЈН  (да понуђач има дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке) руководио  чињеницом да 
иако су предмет јавне набавке добра животињског порекла, понуђач не мора истовремено бити и 
произвођач добара нити да у поседу има објекат који се бави производњом или прометом истих 
(који се одобрава решењем надлежног Министарства-Управе за ветерину). Наручиоц није хтео да 
искључивим захтевом да се достави поменуто решење Управе за ветерину надлежног Министарсва 
дискриминише било кога од потенцијалних понуђача, те је дозволио алтернативу да се као доказ за 
испуњеност услова у вези члана 75. став 1. тачке 5. ЗЈН, достави Потврда да је правно лице 
(понуђач) уписано у Централни регистар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
или Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину којим се 
доказује да објекат испуњава прописане санитарно-хигијенске услове за обављање делатности 
производње и (или) промета добара животињског порекла. 
 
 
Наручилац врши измену Конкурсне документације објављене дана 05.04.2018. године на Порталу 
јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет страници Наручиоца (www.mup.gov.rs), на 
начин како следи: 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ИЗМЕНА 1: 
Нa стрaни 5 од 62, Поглавље III кoнкурснe дoкумeнтaциje - ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДР.; у делу Начин 
закључивања уговора о јавној набавци:, СТОЈИ:  
 
„При закључивању уговора о јавној набави не могу се мењати битни услови из овог оквирног 
споразума.  

Уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу 
спецификација предмета набавке, цене, начина и рока плаћања, места, начина и рока испоруке 
добара и других битних елемената за извршење предметне набавке. Понуда мора бити заснована 
на ценама из овог оквирног споразума и не може се мењати. 
На основу закљученог оквирног споразума наручилац ће уговор о јавној набавци доделити без 
поновног отварања конкуренције према ранг листи добављача и то на следећи начин: 
Када настане потреба корисника за предметним добром, Наручилац ће закључити Уговор о јавној 
набавци са првим рангираним Добављачем са којим је закључен Оквирни споразум за набавку 
добара сходно достављеним доказима о испуњавању обавезних и додатних услова и 
рангирању по укупно понуђеној цени понуде примењујући критеријум најнижа понуђена 
цена. 
Добављач је дужан да се одазове позиву Наручиоца у року од 2 (два) од дана упућивања позива 
[наручилац може одредити да се одазив доставља путем факса или електронским путем]..“ 
 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 
 
„Начин закључивања уговора о јавној набавци: Појединачни уговор о јавној набавци се 
закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и 
рокова плаћања, као и  рокова и начина испоруке добара и других битних елемената за извршење 
предметне набавке. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, 
наручилац ће позвати добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење 
појединачног уговора. Дакле, уговор за сваку појединачну годину  закључује се са Добављачем који 
је за ту годину понудио најнижу цену.  
Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног уговора. 
Уколико се добављач са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из спецификације у 
понуди за дату годину не одазове на позив наручиоца за закључење уговора, наручилац ће 
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активирати средство финансијског обезбеђења и позвати првог следећег добављача који је 
најповољнији по цени за дату годину и тако редом.   
Позив ће бити упућен на адресу добављача______________ [наручилац може одредити да се позив 
доставља путем факса или електронским путем].   
Уколико изабрани добављач није у могућности да испоручи добра (из било ког разлога), дужан је да 
одмах или најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему позива, писаним путем извести 
наручиоца.“ 
 
ИЗМЕНА 2: 
Нa стрaни 25 од 62, Поглавље V кoнкурснe дoкумeнтaциje - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО  

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; у тачки 26 - Начин и услов закључења уговора:, СТОЈИ:  
„Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у 
погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и рокова и начина испоруке добара  
и других битних елемената за извршење предметне набавке. 
 
А ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 „Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног 
споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и  рокова и начина 
испоруке добара и других битних елемената за извршење предметне набавке. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом 
набавке, наручилац ће позвати добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за 
закључење појединачног уговора. Дакле, уговор за сваку појединачну годину закључује се са 
Добављачем који је за ту годину понудио најнижу цену.  

Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног 
уговора. Уколико се добављач са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из 
спецификације у понуди за дату годину не одазове на позив наручиоца за закључење уговора, 
наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати првог следећег добављача 
који је најповољнији по цени за дату годину и тако редом.“   

 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама врши се измена конкурсне 
документације објављене дана 05.04.2018. године на Порталу јавних набавки 
(http://portal.ujn.gov.rs/) и на интернет страници Наручиоца (www.mup.gov.rs). 
 
Рок за преузимање конкурсне документације и доставу понуде је 30.04.2018. године до 10:00 
часова. Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у 
писарници Министарства унутрашњих послова, Булевар Зорана Ђинђића 104 Београд, 
најкасније до 10:00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата. 
Поступак отварања понуда спровешће се 30.04.2018. године у 12,00 часова, у просторијама 
Министарства. 
 
У прилогу достављамо нову страницу конкурсне документације: страна 5 и 25. 

 
Понуђачи су дужни да понуду доставе на измењеним страницама конкурсне документације, 
у супротном ће њихове понуде бити неприхватљиве. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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III  
ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА ; 

МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДР.;  
 
Предметни поступак се спроводи у складу са чл. 32., 40. и 40а. Закона о јавним набавкама ради 
закључења оквирног споразума, и то оквирног споразума једног наручиоца Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије са најмање 2 (два) добављача. односно са свим понуђачима 
који испуне обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 75. и 76. 
ЗЈН, као и понуде достављене у поступку јавне набавке и других захтева у погледу других околности 
од којих зависи прихватљивост понуде за потребе Министарства унутрашњих послова и дефинисане 
опште критеријуме у конкурсној документацији.  
Оквирни споразум се закључује на период од 3 (три) године, а ступа на снагу даном обостраног 
потписивања свих учесника споразума. Током периода важења овог важења оквирног споразума, 
предвиђа се закључивање уговора о јавној набавци, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 
Напомена 1. У складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико наручилац не добије 
унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац  може да закључи оквирни споразум са 
мањим бројем понуђача, односно и са једним, с тим што ће у том случају оквирни споразум 
закључити на период од 2 (две) године.   
Модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације.  
Потребно је да се овери и парафира задња страна оквирног споразума, да га потпише овлашћени 
представник понуђача, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел оквирног споразума ће 
бити доказ да Понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној документацији. Модел 
оквирног споразума ће бити истоветан са коначном верзијом споразума уколико буде изабрано више 
Понуђача са роком важења од 3 (три) године. 
Напомена 2. У складу са чланом 40а. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама, наручилац ће на 
основу оквирног споразума закључити уговор о јавној набавци према условима за доделу уговора 
утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених понуда добављача, без отварања 
конкуренције међу добављачима.  
Начин закључивања уговора о јавној набавци: „Начин закључивања уговора о јавној 

набавци: Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног 

споразума у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и  рокова и начина 

испоруке добара и других битних елемената за извршење предметне набавке. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом набавке, 
наручилац ће позвати добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за закључење 
појединачног уговора. Дакле, уговор за сваку појединачну годину  закључује се са Добављачем који је 
за ту годину понудио најнижу цену.  
Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног уговора. 
Уколико се добављач са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из спецификације у 
понуди за дату годину не одазове на позив наручиоца за закључење уговора, наручилац ће 
активирати средство финансијског обезбеђења и позвати првог следећег добављача који је 
најповољнији по цени за дату годину и тако редом.   
Позив ће бити упућен на адресу добављача______________ [наручилац може одредити да се позив 
доставља путем факса или електронским путем].   
Уколико изабрани добављач није у могућности да испоручи добра (из било ког разлога), дужан је да 
одмах или најкасније у року од 1 (једног) дана по пријему позива, писаним путем извести 
наручиоца.“ 
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24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН: 
 Оквирни споразум ће бити закључен са понуђачима у року до 8 дана од дана протека рока 
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна 
понуда, Наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту 
права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 

25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Након закључења уговора о јавној набавци, Наручилац може дозволити промену цене и 

других битних елемената уговора (осим предмета набавке), под условима који су прописани чланом 
115. Закона о јавним набавкама.  

Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности уговора под следећим, 
кумулативно постављеним, условима: 

 а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора; 
 б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје расположива 

средства на конту са кога се набавка финансира,  сходно Закону о буџету и финансијском плану 
Наручиоца; 

или 
 -до повећања/смањења укупне вредности уговора долази због повећања/смањења 

уговорене количине добара .   
Евентуалне измене уговора врше се на основу  образложеног захтева лица која су задужена за 

праћење реализације уговора од стране Наручиоца, а по донетој одлуци о измени уговора  (члан 
115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора. 

Наведену одредбу Наручилац може, применити из објективних разлога, у ситуацији у којој 
би непотписивање анекса проузроковало велике тешкоће у раду, а уз пуно поштовање начела јавних 
набавки. 

Уколико се стекну услови за измену основног уговора по основу примене члана 115. ЗЈН, 
Добављач је обавезан да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора. 
 

26. НАЧИН И УСЛОВ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА  
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума 

у погледу предмета набавке, цене, начина и рокова плаћања, као и  рокова и начина испоруке 
добара и других битних елемената за извршење предметне набавке. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом 
набавке, наручилац ће позвати добављача који је понудио најнижу цену за дату годину, за 
закључење појединачног уговора. Дакле, уговор за сваку појединачну годину закључује се са 
Добављачем који је за ту годину понудио најнижу цену.  

Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење појединачног 
уговора. Уколико се добављач са најнижом понуђеном ценом за предметну набавку из 
спецификације у понуди за дату годину не одазове на позив наручиоца за закључење уговора, 
наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и позвати првог следећег добављача 
који је најповољнији по цени за дату годину и тако редом.  
 

27. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
Наручилац закључује оквирни споразум о јавној набавци са понуђачима у року од 8(осам) 

дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права на одлуку о закључењу оквирног 
споразума, а може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 112. 
Закона о јавним набавкама.  
 

28. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
Измене овог Оквирног споразума врше се само у писменој форми, путем анекса под 

условима који су прописани чланом 115. Закона о јавним набавкама РС. 
 

29. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  
Наручилац је дужан да прати извршење сваког закљученог уговора на основу Оквирног 

споразума. 
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