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Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр.1 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара – материјал за штампарију, обликовану у 

више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, ЈН ОП – ОС 11/2017. 

 

Дана 22.05.2017. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – 

материјал за штампарију обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 

1-2, у оквиру којег је тражио појашњење: 

 

ПИТАЊЕ 1. 

Као доказ да понуђач није пословао са губитком у претходне три године (2014, 

2015, 2016), тражите БОН ЈН за 2014. и 2015. и 2016. годину, с обзиром да се ради о 

јавно доступним документима на АПР, да ли је довољна изјава са е-маил адресом као 

доказ и копије биланса стања и успеха за наведене године? 

 

ПИТАЊЕ 2. 

Као доказ да понуђач испуњава кадровски капацитет за 5 запослених,тражи се 

копија обрасца пријаве осигурања, уговора о раду и радне књижице. Да ли ће бити 

прихваћена документација као исправна без радне књижице, с обзиром да је она 

укинута као документ? 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

 

ОДГОВОР 1. 

Извештај о бонитету – Образац БОН –ЈН није јавно доступан образац на 

интернет адреси Агенције за привредне регистре , www.apr.gov.rs,  али понуђач може 

да доказује додатни услов финансијски капацитет - да понуђач у претходне три године 

(2014, 2015, 2016) није пословао са губитком – и достављањем копије биланса стања и 

успеха за претходне три године (2014, 2015, 2016). Такође, може да као доказ достави 

Изјаву о јавној доступности тражених података , на којој ће навести тачну интернет 

адресу на којој су ти докази јавно доступни,  тј. интернет страницу АПР-а, само ако се у 

регистру налазе сви потребни подаци тражени у конкурсној документацији - да 

понуђач није пословао са губитком у претходне три године (2014, 2015, 2016). 
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 ОДГОВОР 2. 

 Комисија за јавну набавку  припремила је Измену конкурсне документације бр. 1 

у којој је код додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, код кадровског 

капацитета избрисала тражени доказ радну књижицу. 

 

          У складу са напред наведеним Комисија за јавну набавку је извршила Измене и 

допуне Конкурсне документације бр.1 , које је објавила на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници дана 24.05.2017. године. 

  

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 
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