
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         
          Датум 20.07.2018. године 

 

 

Одговори на питања везани за конкурсну документацију, ЈН 27/2018 – Микрофилмовање 

докумената 

 

Питање 1: У складу са Вашим Позивом за подношење понуде, отворени поступак, услуга 
микрофилмовање докумената ЈН 27/2018, молимо Вас да нам доставите додатне информације или 

појашњења и то: 
У делу конкурсне документације II Технички елементи понуде, наводи се да је потребно извршити 

микрофилмовање документације у папирном облику, као и (у даљем тексту) да предмет 
микрофлимовања може бити и скенирана документација. 

У делу конкурсне документације III-1 Додатни услови за учешће у поступку ЈН Члан 76 Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова, тачка 7. Да се располаже потребним техничким 
капацитетом, а) да поседује минимум 3 уређаја за микрофилмовање документације на ролнама од 16мм . 

 
Да ли се микрофилмовање документације у папирном облику искључиво врши на уређајима за 

микрофилмовање папирне документације или с папирна документација може скенирати и након 

скенирања микрофилмовати на уређајима за микрофилмовање скенираних докумената? У складу са 
наведеним, које тачно уређаје за микрофилмовање документације на ролнама од 16мм је потребно 

поседовати? 

Одговор 1: Конкурсном документацијом, тј. Техничким елементима понуде, јасно је наведено да 

Наручилац тражи само услугу микрофилмовања докумената на следећи начин: „За сваки документ снима 

се лице и полеђина у duplex, simplex или dual моду са одговарајућим умањењем (40 до 48 пута). 

Документација мора бити микрофилмована на силвер микрофилму формата 16 мм дужине до 40м“.  

Имајући у виду тражену количину  микрофилмовања документације на месечном нивоу, као и горе 

наведен начин микрофилмовања, Наручилац захтева конкурсном документацијом да Понуђач поседује 

минимум 3 уређаја за микрофилмовање докумената на ролнама од 16мм.   

Питање 2: У делу конкурсне документације VII. Модел угвора, члан 2. Став 4. Наводи се да укуппна 

вредност услуга које су предмет овог Уговора не може прећи износ од ________ динара без ПДВ, што 
представља износ процењене вредности према Одлуци о покретању поступка јавне набавке. Колико 

износи процењена вредност ЈН 27/2018? 
 

Одговор 2: Процењена вредност јавне набавке за услугу „Микрофилмовање докумената“ ЈН 27/2018 је 

60.000.000.00 динара без ПДВ. 
 

 
 

         Комисија за јавну набавку 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

ВЛ 


