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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у вези са отвореним поступком јавне набавке добара са оквирним 

споразумом: Хитне, додатне и непредвиђене набавке добара (административна опрема, 
канцеларијска опрема, уградна опрема, рачунарска опрема, штампачи, комуникациона опрема, 
телефони, мобилни телефони, телефонске централе, мреже, фотографска опрема, опрема за 
домаћинство, намештај, остали материјал за посебне намене), за потребе Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број 64/18 

Питање 1. Пошто у конкурсној документацији није наведено, може ли се добити 
информација на коју вредност ће бити закључен оквирни споразум, односно која је процењена 
вредност оквирног споразума? 

Одговор 1. Наручилац ће на отварању понуда изнети колика је процењена вредност 
предметне набавке.   

Питање 2. У којим случајевима конкретно ће бити активирана меница за добро извршење 
посла? У вашој документацији је то наведено само као "у случају неизвршења обавеза по 
закљученом оквирном споразуму". 

Одговор 2.  Наручилац је у конкурсној документацији навео следеће - Менично овлашћење да се 

меницa у износу од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а без сагласности Добављача може 

поднети на наплату у случају неизвршења обавеза из закљученог оквирног споразума ( наручилац је из 

закљученог оквирног споразума предвидео издавање више појединачних наруџбеница и мисли се на 

неизвршење обавеза, односно испоруке добара по свакој појединачној наруџбеници) . 

Питање 3. Годишњи финансијски извештај нашег друштва за 2017. годину објављен је на 
интернет страници АПР. Од стране АПР обавештени смо да издају извештај о бонитету за 
претходне три године (за 2015.2016. И 2017. годину). 

Пошто поседујемо бонитет за период 2013. 2014. и 2015. годину, који смо за потребе 
учествовања у јавним набавкама извадили априла прошле године, питање је: 

Да ли ћете признати ако доставимо два бонитета или је довољан бонитет за последње три 
године (за 2015.2016. и 2017. годину) 

Одговор 3. Понуђачи којима је Агенција за привредне регистре, издала годишњи извештај за 
2017. годину, могу доставити бонитет за 2015., 2016 и 2017. годину али и бонитет из којег се 
може видети 2014. година (с обзиром да је наручилац захтевао у конкурсној документацији 
БОН – ЈН, који издаје АПР, за претходне три пословне године (за 2014. 2015. и 2016 годину). 
Наручилац ће сходно Начелу једнакости понуђача Закона о јавним набавкама,  узтеи у обзир 
преглед траженог бонитета за 2014. 2015. 2016. годину.                                                                  
              
                                               Комисија за јавне набавке                      


