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Предмет - Одговори на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за 
јавну набавку добара - Пнеуматици 

 
ЈН 18/20 

 
 Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара – Пнеуматици, ЈН 18/20 (у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ 1:  Образац из поглавља број VI ”образац понуде“ да ли се доставља за сваку партију 
посебно? Да ли образац треба доставити  у 28 примерака? 
 
ОДГОВОР 1: Као што је и наведено у самом тексту Конкурсне документације, у поглављу VI, на 
странама 26. и 27. потребно је да понуђачи у табели заокруже за коју партију подносе понуду. На тај 
начин Наручилац може да утврди за које је партије приложена документација из понуде. Сходно томе, 
није потребно да понуђач горе наведене обрасце доставља за сваку партију посебно. 
 
ПИТАЊЕ 2: Образац из поглавља број VII ”модел захтева за достављање понуда “ да ли се доставља  
за сваку партију посебно? Да ли образац треба доставити у 28 примерака?  
 
ОДГОВОР 2: Такође, модел захтева за достављање понуда из поглавља VII Конкурсне документације 
није потребно да понуђач доставља за сваку партију посебно. 
 
ПИТАЊЕ 3: Образац из поглавља број VIII ”модел оквирног споразума” да ли се попуњава и оверава 
за сваку партију посебно? Да ли образац треба попунити у 28 примерака или само оверити без 
попуњавања? 
 
ОДГОВОР 3: Потребно је да понуђач на почетку модела оквирног споразума из поглавља VIII 
Конкурсне документације наведе број партије за које подноси понуду. Није потребно да понуђач за 
сваку партију посебно поднесе потписан и оверен модел оквирног споразума. 
 
ПИТАЊЕ 4: Образац у прилогу  број VIII-1 “модел наруџбенице“ да ли се попуњава и оверава  за 
сваку  партију посебно? Да ли образац треба попунити у 28 примерака или је довољно доставити 
оверен један образац ?  
 
ОДГОВОР 4: Такође, потребно је да понуђач на почетку модела наруџбенице из поглавља VIII-1 
Конкурсне документације наведе број партије за које подноси понуду. Није потребно да понуђач за 
сваку партију посебно поднесе потписан и оверен модел наруџбенице. 
 
ПИТАЊЕ 5: Образац у прилогу бр. IX “образац трошкова припреме понуде“ да ли је обавезан део 
конкурсне документације и ако јесте да ли се он доставља за сваку партију посебно? 
 
ОДГОВОР 5: Као што је и наведено у самом тексту Конкурсне документације, није обавезно 
достављање обрасца трошкова припреме понуде из поглавља IX. Такође, исти није потребно доставити 
за сваку партију посебно.  



 
 
ПИТАЊЕ 6: Образац у прилогу бр. X  “образац изјаве о  независној понуди “  да ли се попуњава и 
оверава  за сваку  партију посебно? Да ли образац треба попунити у 28 примерака  или је довољно 
доставити оверен један образац ?  
 
ОДГОВОР 6: Као што је и наведено у оквиру напомена у самом тексту Конкурсне документације, у 
поглављу X, уколико се образац изјаве о независној понуди доставља за више партија, потребно је 
уписати бројеве партија за које се подноси понуда у самој изјави. Наиме, није потребно да понуђач за 
сваку партију посебно поднесе попуњен и потписан образац изјаве о  независној понуди. 
 
ПИТАЊЕ 7: Образац у прилогу бр. XI “образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 
Закона“ да ли се попуњава и оверава  за сваку  партију посебно? Да ли образац треба попунити у 28 
примерака  или је довољно доставити оверен један образац ? 
 
ОДГОВОР 7: Као што је и наведено у оквиру напомена у самом тексту Конкурсне документације, у 
поглављу XI, уколико се образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 Закона доставља за 
више партија, потребно је уписати бројеве партија за које се подноси понуда у самој изјави. Наиме, није 
потребно да понуђач за сваку партију посебно поднесе попуњен и потписан образац изјаве о 
поштовању обавеза из члана 75. став 2 Закона. 
 
ПИТАЊЕ 8: Образац у прилогу бр XII  “потврда о испоруци предметних добара“  да ли се попуњава 
и оверава  за сваку  партију посебно? Да ли образац треба попунити у 28 примерака или је довољно 
доставити оверен један образац ? 
 
ОДГОВОР 8: Овде је потребно да понуђачи обрате пажњу на који су начин дефинисани додатни 
услови у поглављу IV Конкурсне документације, а који се односе на испуњавање пословног капацитета. 
Наиме, достављање модела потврде о испоруци предметних добара, из поглавља XII предметне 
Конкурсне документације, односи се на испуњавање додатног услова везаног за пословни капацитет, и 
то за понуђаче који подносе понуду за партије 1-27. Такође, у поглављу IV Конкурсне документације, на 
страни 12, напоменуто је да захтевани услов не значи да понуђач мора да испуни за сваку партију 
посебно, већ уколико Понуђач испуњава услов за партију са највећим захтеваним износом, подразумева 
се да испуњава услов и за партије које имају мање захтевани износ за пословни капацитет. Сходно томе, 
уколико понуђач испуњава захтеване услов за више партија (тј. за парије 1-27) није потребно да 
доставља више образаца потврде о испоруци предметних добара. 
Посебно напомињемо да је за услов о поседовању пословног капацитета за партију 28 предвиђено да је 
потребно да понуђач достави изјаву у слободној форми на меморандуму фирме, на начин како је 
дефинисано на страни 12, у поглављу IV Конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 9: Образац у прилогу бр. XIII  “образац изјаве  о одговорним  лицима“  да ли се попуњава 
и оверава  за сваку  партију посебно? Да ли образац треба попунити у 28 примерака или је довољно 
доставити оверен један образац? 
 
ОДГОВОР 9: Потребно је да понуђач у оквиру Обрасца изјаве о одговорним лицима из поглавља XIII 
Конкурсне документације наведе број партије за које подноси понуду. Није потребно да понуђач за 
сваку партију посебно поднесе потписан, попуњен и оверен образац изјаве о одговорним лицима. 
 
ПИТАЊЕ 10: Образац у прилогу бр. XIV  “образац изјаве  понуђача о финасијском средству 
обезбеђења оквирног споразума“  да ли се попуњава и оверава  за сваку  партију посебно? Да ли 
образац треба попунити у 28 примерака  или је довољно доставити оверен један образац? 
 
ОДГОВОР 10: Као што је и наведено у самом тексту Конкурсне документације, у поглављу XIV, 
уколико се образац понуђача о финасијском средству обезбеђења оквирног споразума доставља за 



више партија, потребно је уписати бројеве партија за које се подноси понуда у самој изјави. Наиме, није 
потребно да понуђач за сваку партију посебно поднесе попуњен и потписан образац изјаве о 
финасијском средству обезбеђења оквирног споразума. 
 
ПИТАЊЕ 11: У поглављу додатни услови-технички капацитет тражи се достављање сертификата  
(ISO 9001 или одговарајући, 14001 или одговарајући, 16949 или одговарајући), да ли је довољно 
доставити један од ових сертификата производача за сваку  партију посебно или је потребно доставити 
више сертификата (од више произвођача) или је потребно доставити један или више сертификата у 
једном примерку за све партије? 
 
ОДГОВОР 11: Понуђач је дужан да достави сва три наведена сертификата у једном примерку (не мора 
за сваку партију). Такође, потребно је напоменути да се сертификати не односе на произвођача 
пнеуматика већ само на понуђача. 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


