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ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2 

за јавну набавку услуга организовања и реализације свечаности поводом 

обележавања значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије у 2018. 

години, по партијама -  ЈН 2/2018 

             У отвореном поступку јавне набавке услуга организовања и реализације свечаности 

поводом обележавања значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије у 

2018. години, по партијама -  ЈН 2/2018, Министарству за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, поднет је захтев за појашњење Конкурсне документације. 

 

 У складу са одредбама чл. 63. ст. 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања на постављена питања, даје следеће одговоре: 

 

Питање 1 гласи: 

  

Да ли је извршилац дужан да у оквиру буџета предвиди и трошкове превоза, смештаја 

и хране за све извођаче и техничка лица или тај трошак иде на терет Министарства? 

 

 

Одговор 1:  
 

Одговор на ово питање је садржан: 

 

-  у I делу Конкурсне документације ЈН 2/2018, под насловом  ОПШТИ ПОДАЦИ О 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (страна  1/38 – тачка 1. Предмет јавне набавке) где стоји:  „ … су 

услуге организације и реализације одговарајућег уметничко-сценског приказа у драмској 

и музичкој форми, са учешћем  глумца, певачке групе или хора, деце-глумаца и статиста, 

уз обезбеђење адекватног звучног система, уређаја за дистрибуцију тона за сниматеље, 

говорнице за обраћање и по потреби видео пројектора високе резолуције,  као и водитеља 

програма који течно чита текст и на енглеском језику, према захтевима за сваку конкретну 

партију … “  из чега се може закључити да је предмет јавне набавке јединствен, 

односно да услуга обухвата одговарајући програм и све пратеће услове везане за 
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конкретну Партију (видљиво у Опису захтеваних услуга - табеле на станама од 4/38 до 

9/38); 

 

- у V делу Конкурсне документације ЈН 2/2018, под насловом  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ 

САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ (страна 22/38 – ОБРАЗАЦ 2 ) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, где је у колони 1 – Предмет ЈН 2/2018 уписано: 

„Партија бр. __“ , а у колони 2 – Количина  уписана цифра: „1“.  У Упутству за 

попуњавање обрасца структуре цене, датом испод табеле је под трећом тачком 

наведено: „На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.“ , док је под 

четвртом тачком наведено: „На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-

ом.“. 

 

- у VI делу Конкурсне документације ЈН 2/2018, под насловом  МОДЕЛ УГОВОРА, у 

члану 2. став 5. стоји: „У цену су урачунати сви трошкови који могу настати у вези са 

извршењем уговорних обавеза.“ , док на крају модела уговора стоји Напомена: 

„Понуђач попуњава модел уговора у складу са понудом појединачно за сваку партију за 

коју даје понуду, оверава печатом и потписом и тиме потврђује да прихвата елементе 

модела уговора.“ 

 

Из наведеног недвосмислено произилази, да је предмет јавне набавке јединствена 

услуга, са свим својим елементима-садржајима и свим другим пратећим активностима, 

те и понуда (за сваку од партија) треба да буде дата  у свему као јединствена.  

Прецизније, понуђена цена се даје као укупна цена, која обухвата све трошкове које 

подразумева реализација предметне услуге, што све извесно значи да трошкове 

превоза, смештаја и хране за све извођаче и техничка лица као и све друге трошкове 

реализације услуге сноси одабрани понуђач, а наручилац за извршену услугу исплаћује 

укупну уговорену цену. 
 

 

 

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ    

НАБАВКУ 

 

 

Богољуб Станковић 

 


