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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у поступку јавне набавке мале вредности добара: 
Презенти, за потребе Кабинета министра 

ЈН 98/20 
 
 Овим путем достављамо Вам одговоре на питања у поступку јавне набавке мале вредности 
добара - Презенти, за потребе Кабинета министра, ЈН 98/20 (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: Начин доказивања кадровских капацитета – у документацији стоји да је потребно 
доставити М обрасце за три запослена радника. У договору са књиговођом проверавамо да ли је то 
довољан доказ, јер је то доказ да су радници пријављени од одређеног датума али не и доказ да су 
тренуно пријављени. Он нам је поред тога извукао и уверење централног регистра социјалног 
осигурања, на данашњи датум, да понуђач плаћа доприносе за раднике. Да ли је то све довољно као 
начин доказивања услова? 
 
ОДГОВОР 1: Како је и наведено у конкурсној документацији на страни  14,  Наручилац као доказ о 
испуњености кадровског капацитета прихвата: 
 
„Фотокопије образаца М или друге одговарајуће обрасце из којих се види да су лица пријављена на 
пензијско и здравствено осигурање 
или  
Други доказ о ангажовању (копија уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о 
делу, и сл.) односно других одговарајућих доказа који морају бити важећи за цео период важења 
уговора предметне набавке“ 
 
 
ПИТАЊЕ 2: У вези Потврде о испоруци предметних добара, на страни 41 – С обзиром да смо вама 
испоручивали предметне артикле, да ли је потребно да потврда буде оверена и са ваше стране, као 
што стоји у напомени? 
  
ОДГОВОР 2: Уместо Потврде о испоруци предметних добара са стране 41. конкурсне 
документације,  у складу са чланом 79. став 2. ЗЈН-а, Наручилац ће од понуђача са којим је имао 
претходно  закључене  уговоре, и поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки, 
прихватити  Изјаву  на меморандуму понуђача, потписану од стране  овлашћеног лица, дату под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Наручиоцу испоручивао предметна добра, у 
којој ће бити  наведено који су то Уговори, када су закључени и у којој вредности. 

 
 
  

Комисија у поступку јавне набавке 


