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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-46/18-04 
11.07.2018. године 
Београд 
 
 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке услуга са 
закључењем оквирног споразума: текућe поправке и одржавање  опреме – форензичких 

полиграфа, цијано акрилатних и нинхридинских комора, еталонирање,  обликованe по 
партијама, за потребе  Министарства унутрашњих послова, ЈН број 46/18 

 
  
 Овим путем достављамо Вам одговор на питање  у отвореном поступку јавне набавке 
услуга са закључењем оквирног споразума: текућe поправке и одржавање  опреме – 
форензичких полиграфа, цијано акрилатних и нинхридинских комора, еталонирање,  
обликованe по партијама, за потребе  Министарства унутрашњих послова, ЈН број 46/18 (у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 
68/2015“) 
 
ПИТАЊЕ 1. 

 да ли је потребно да: 

1. Доказе о испуњености услова  за учешће у поступку  јавне набавке из Члана 75. (Тачка 1 -
3) доставља одвојено за сваку Партију посебно? 

2. Доказе о испуњености услова  за учешће у поступку  јавне набавке из Члана 75. (Тачка 4) 
– XI Образац изјаве о поштовању обавеза из Члана 75. Став 2. Закона, доставља одвојено 
за сваку Партију посебно? 

3. Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку  јавне набавке из Члана 75. 
(Тачка 1 – Финансијски капацитет – БОН ЈН или Биланс стања и успеха/Потврда од 
НБС) доставља одвојено за сваку Партију посебно? 

4. Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку  јавне набавке из Члана 75. 
(Тачка 3 – Технички капацитет – ИСО сертификати за Партију 1 и 2) доставља одвојено 
за сваку Партију посебно? 

5. Да ли се сам Образац VI (без образца структуре цена који је различит за Партију 1 и 
Партију 2) доставља појединачно за Партију 1 и Партију 2?  

6. Да ли се образац IX Изјава о независној понуди доставља појединачно за Партију 1 и 
Партију 2? 

7. Да ли се образац XII Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора 
доставља појединачно за Партију 1 и Партију 2? 

 
Обзиром да су наведени тражени докази и образци исти и могу се односити на обе Партије 1 и 
2 у нашем случају. 
 
ОДГОВОР 1.  

Нисте у обавези да за сваку партију појединачно  доставите  доказе из члана 75. ст 1. 
тачка 1 -4 ), финансијски капацитет БОН ЈН или Биланс стања и успеха/Потврда од НБС), и 
Образац VI (без обрасца структуре цена који је различит за Партију 1. и Партију 2.). У обавези 
сте да доставите појединачно за сваку партију тражени доказ за неопходни технички капацитет 
(ИСО сертификати), образац IX Изјава о независној понуди и XII Изјава понуђача о 
финансијском средству обезбеђења уговора.  
               
                                                 Комисија за јавне набавке      


