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Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са 
поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуга, обликовану у 28 партија:  

Услуге текућег одржавања објеката Министарства унутрашњих послова 
ЈН број 35/20 

 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“), достављамо Вам одговор на питање у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку услуга: Услуге текућег одржавања објеката Министарства 
унутрашњих послова, ЈН број 35/20. 
 
ПИТАЊЕ: ,,Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, 
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 
примерку за више партија“. 
Да ли то онда подразумева да и докази за додатне услове у оквиру финансијског, кадровског и 
техничког капацитета могу бити понављани и исти за све партије 1-26, као и за партију 27 и партију 
28, а у смислу достављања истих података о запосленим или ангажованим лицима, окончаних 
ситуација као доказивања референци, као и тражене опреме и доставних возила? 
 
ОДГОВОР: Као што је наведено у самој конкурсној документацији, за испуњеност услова из члана 
75. ЗЈН, у случају да понуђач подноси понуду за више партија, није у обавези да доставља доказе за 
сваку партију посебно већ је довољно да достави у једном примерку за све партије за које подноси 
понуду. 
За испуњеност услова из члана 76. ЗЈН, у случају да понуђач подноси понуду за више партија, 
довољно је да достави доказе за партију са највише захтеваним капацитетима. (нпр. уколико понуђач 
конкурише за све партије, довољно је да достави доказе за испуњеност додатних услова за партију 28. 
а самим тим подразумева се да испуњава услове за остале партије 1-27).  
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