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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ БРОЈ 15/2019  

 

Питање бр.1: 

По основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015) захтевамо додатне информације или појашњење јавне набавке 

бр. 15/2019. 

1. Наиме на страни 13/72 Конкурсне документације Наручилац наводи додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке и као први услов наводи „да је понуђач у 

претходне три године (2016,2017 и 2018. година) продао, тј испоручио добра која 

су истоврсна предметној набавци у уговореном року, обиму и квалитету ...“ и као 

доказ наводи да је потребно да потенцијални понуђачи доставе „ биланс стања и 

успеха са мишљењем ревизора или Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

издат од Агенције за привредне регидтре за 2016, 2017 и 2018. годину“.  

Напомињемо наручиоцу да је законски рок за правна лица за предају документације за 

израду Статистичког биланса за 2018. годину – 28.02.2019. године, а завршног рачуна за 

претходну 2018. годину – 30.06.2019. године, те да се биланси стања и успеха (као и 

Извештаји овлашћеног ревизора, и БОН-ЈН које издаје АПР са подацима за 2018 годину) 

могу добити тек након истека ових законских рокова за њихову израду, те да је стога 

немогуће доставити билансе стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора, као и 

БОН-ЈН који обухвата податке за 2018. годину. 

  У складу са горе изнетим молимо Наручиоца да изврши измену конкурсне 

документације и то тако што ће тражити билансе стања и успеха са мишљењем 

овлашћеног ревизора или БОН-ЈН које је могуће доставити. 

 

Одговор бр.1: 

Наручилац је сагласан са примедбом понуђача тако да ће на страни 13/72 конкурсне 

документације у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ извршити измену конкурсне документације.  

mailto:nabavke.infra@srbrail.rs

