
       

              
         РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

       УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ 

         Број: 401-1413-5/2019-001 

              13.09.2019. године 

        Поп Лукина 7-9 Београд  
 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), објављујемо одговоре на захтев за 

додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном 

поступку јавне набавке чији предмет су услуге, Набавка стручних услуга промовисања и 

унапређења међународног кредитног рејтинга Републике Србије за потребе Министарства 

финансија Управе за јавни дуг, ЈН 3/2019 

 

Питање 1: 

Да ли се може претпоставити да  ће Образац XV Модел уговора  на страни 27 Конкурсне 

документације бити у принципу договорен током спровођења поступка јавне набавке, али 

извршен само ако понуђач буде изабран у овом тендерском поступку? 

Одговор 1: 

Потписивање модела уговора, који представља обавезан садржај понуде сваког 

потенцијалног понуђача, представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) 

уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере 

понуђача да, уколико њему буде додељен уговор у складу са конкурсном документацијом 

заиста и закључи такав уговор. 

 

Питање 2: 

Може ли се сачинити уговор заснован на стандардном обрасцу понуђача који је уређен 

енглеским законом и укључује одредбе типичне и стандардне за међународна писма о 

ангажовању према енглеском закону? 

Одговор 2: 

Није могуће закључити  уговор заснован на стандардном обрасцу понуђача. 

 

Питање 3: 

 У вези са Обрасцем XI  тачка 5, на страни 22 Конкурсне документације,  у делу у којем се  

тражи да наведе назив земље и период / године када су услуге тамо где се пружају, да ли 

се то односи на датум потписивања уговора? 

Одговор 3: 

Да, као што је наведено, то се односи на  годину потписивања уговора. 



 

Питање 4: 

Да ли бисте могли да нам доставите верзије обрасца XI на страни 22 Конкурсне 

документације које ће посебно покривати обавезне услове 2, 3 и 4 (преступи и кривична 

дела, измиривање пореза  и поштовање прописа о раду)? 

Одговор 4: 

Да, прихватљиво је да понуђач своје изјаве сачини на посебним обрасцима. 

У складу са одговором на појашњење, наручилац ће извршити измену конкурсне 

документације, и то тако што ће направити засебне обрасце за сваки од услова наведених 

у оквиру досадашњег обрасца  XI на страни 22 конкурсне документације. 

 

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  

 

                                                               Комисија за јавну набавку ЈН 3/2019 


