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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-39/18-04 
09.07.2018. године 
Београд 
 
 

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

инструмената уређаја (гасни и течни хроматографи, микроскопи, скенирајући микроскопи и 
FT/IR спектрофотометар), обликован по партијама,  

за потребе Министарства унутрашњих послова,  
ЈН број 39/18 

 
  
 Овим путем достављамо Вам одговор на питање  у отвореном поступку јавне набавке 
услуга са закључењем оквирног споразума: текућe поправке и одржавање опреме 
форензичких инструмената уређаја (гасни и течни хроматографи, микроскопи, скенирајући 
микроскопи и FT/IR спектрофотометар), обликован по партијама, за потребе Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број 39/18 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
„Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) 
 
 
ПИТАЊЕ 1. 

Потребна ми је додатна информација за јавну набавку ЈН број 39/18, конкурсна документација 
07 број 404-ЈН 39/18-04. У додатним условима за учешће на тендеру тражи се извештај о 
бонитету БОН-ЈН за 2014, 2015, 2016 годину. 
 
Да ли можемо да доставимо извештај о бонитету БОН-ЈН за 2015, 2016, 2017 годину с обзиром 
да је сада 2018. године.  И да нам је то најновији извештај о бонитету? 
 
ОДГОВОР 1. Потребно је доставити нов БОН – ЈН из 2018. године. Понуђачима којима је 
Агенција за привредне регистре издала годишњи извештај за 2017. годину могу доставити 
Извештај о бонитету за јавне набавке за 2015., 2016. и 2017. годину али за 2014. годину 
потребно је доставити Биланс стања и биланс успеха (са мишљењем овлашћеног ревизора 
уколико је обвезник ревизије), будући да је Наручилац конкурсном документацијом као додатни 
услов у погледу финансијског капацитета тражио да Понуђач за 2014., 2015. и 2016. годину 
заједно имао пословне приходе укупно у висини прописани конкурсном документацијом  за 
партију коју подноси понуду. 
 
ПИТАЊЕ 2. 

Молимо појашњење за јавну набавку 39/18, партија 4. 
  
У делу опис предметне набавке Партија 4., странама 76/144 И 77/144, корисник је навео листу 
свих делова који се налазе унутар ФТ/ИР спектрофотометра Перкин Елмер. Искуствено 
корисник не треба током периода трајања уговора да промени више од пар делова, а како сума 
свих делова прелази суму самог уређаја да ли је корисник ову табелу сматра ценовником за 
делове, док ће уговор потписати на оквирну суму предвиђену буџетом за ову набавку, док би се 
набавка делова вршила по ценама наведеним у табели, потреби И захтевима корисника? 
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ОДГОВОР 2. Како се кварови на наведеном форензичком уређају не могу предвидети ( тј.које  
делове, по потреби, треба заменити), табеларни преглед служи као ценовник делова ради  
поређења и контроле у току финансијске реализације уговора.Вредност уговора ће бити 
утврђена према расположивим финансијским средствима предвиђеним за предметну јавну 
набавку. 
   
             
                                                 Комисија за јавне набавке                      
 
 


