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ОДГОВОРИ НА ПИТАЊЕ  ПОНУЂАЧА У  ВЕЗИ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 

ПОЗИВА ЈН БР. 19/2019 

„ 

ПИТАЊЕ И УОЧЕНИ НЕДОСТАТАК 1: Молим вас за додатно појашњење у преговарачком поступку са 

објављивањем позива за подношење понуда ЈН бр. 19/2019, Софтвер за кадровску евиденцију. 

Имајући у виду да се предметни поступак води у складу са чл. 35 ст. 1 т. 1) ЗЈН, како сте и навели у 

позиву који смо примили и потврдили Вам пријем истог, молимо Вас да потврдите да је подразумевано 

да се понуда сачини како следи (у складу са чл. 35 ст. 1 т. 1, чл. 97 ст. 2 ЗЈН и чл. 5 Правилника о о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова): 

ДОПУНА ПОНУДЕ ПОДНЕТЕ У ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  
На основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, Наручилац је покренуо преговарачки 

поступак са објављивањем позива за подношење понуда.  

Уколико је понуђач у претходно спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 58/2018 и испунио 
услове и доставио доказе сходно члану 75., 76. и 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне 

документације у том отвореном поступку, и ако су достављени документи / обрасци / докази у вези са 
тиме од стране Комисије наручиоца оцењени као исправни и важећи, ове услове, документе, обрасце, 

и/или доказе понуђач не мора да испуњава и доставља поново, у овом преговарачком поступку.  

Уколико понуђач у преговарачком поступку са објављивањем јавног позива достави и неки документ или 
доказ који је већ доставио у претходном отвореном поступку, а који је оцењен као исправан и важећи, то 

неће бити основ за оцену понуде као неприхватљиве од стране комисије Наручиоца.  
У преговарачком поступку са објављивањем јавног позива бр. 19/2019, позвани понуђач треба да 

достави ону документацију /обрасце и/или доказе које није доставио у претходном 
отвореном поступку, или које је доставио, а Комисија Наручиоца их је оценила као 

неисправне/неважеће, што је представљало основ за оцену понуде понуђача 

неприхватљивом, а што је наведено у ОДЛУЦИ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 
404.1-1652/18-6 ОД 11.01.2019.  

 
Уколико понуђач у претходно спроведеном отвореном поступку није доставио неки образац или је 

достављени образац од стране комисије Наручиоца оквалификован као неисправан/непотпун/неважећи, 

понуђач мора комплетно попунити, печатирати и приложити исти такав образац који се налази у саставу 
ове конкурсне документације.  

Сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, понуђена цена у овом преговарачком 

поступку НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋА од понуђене цене у отвореном поступку и не може бити већа од 

процењене вредности предметне јавне набавке, односно понуђач мора дати нижу цену од процењене 

вредности предметне јавне набавке.  

Такође, понуђач не може у овом преговарачком поступку понудити комерцијалне услове - начин и рок 

плаћања и др., који су неповољнији за Наручиоца од оних који су понуђени у отвореном поступку.  

Само уколико се цена, или било који од комерцијалних услова које понуђач нуди у овом 
преговарачком поступку разликује (тј. уколико је нижа или повољнији) од 

цене/комерцијалних услова понуђених у претходно спроведеном отвореном поступку, 
понуђач је обавезан да КОМПЛЕТНО ПОПУНИ НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

(који се налази у саставу ове конкурсне документације), печатира га, потпише и приложи у 

оквиру допуне своје понуде.  

 

 



У сваком случају, понуђач мора да достави НОВ МОДЕЛ УГОВОРА који је у саставу ове 

конкурсне документације, попуњен, парафиран на свакој страни, печатиран и потписан. 

 

ОДГОВОР 1: Наручилац је у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона за набавку добара „Софтвер за 
кадровску евиденцију“ покренуо преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда и 

позвао вас да у складу са Законом допуните своју понуду  тако да је учините прихвaтљивом.  

У складу са наведеним потребно је поступати у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавке. 

Поред доказа које сте обавезни да доставите како бисте своју понуду учинили прихватљивом, потребно је 
да доставите све обрасце попуњене и оверене из конкурсне документације Наручиоца а за преговарачки 

поступак са објављивањем позива за достављање понуда као и важећа средства обезбеђења. 

 

 

 Комисија за јавне набавке 


