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Дел.бр.426/15 
Вршац, 02.07.2015. 
 
 
На основу члана 20. и члана 63. став 2-4. Закона о јавним набавкама („ Сл.гласник“ РС 
бр.124/2012) а по упиту потенцијалног понуђача у јавној набавци ЈНМВ 4/15, 
наручилац доставља  
 
 
 

О  Д  Г  О  В  О  Р 
 
 
1. Питање: Imam upit u vezi Vašeg tendera za JNMV 4/15,  a tiče se opisa ormara A1: 

 

Израда и монтажа заштитног А1 ормара DN65  за смештај пумпи (димензије 
1500мм х 2500мм)                                                              1 

ком 

 

Naime, pitanja su: 

- Da li će se tu smeštati pumpe? Tako ispada po opisu. 

- Ako je to tačno, koliko pumpi imate ? 

- Ako to nije tačno, kao što predpostavljam, onda možemo li dobiti jednopolnu šemu da 

vidimo koji kablovi tu idu, koji osigurači i ostala oprema itd.? 

- Uopšte, čemu je svrha tog ormara? Zar već nemate neki  ormar za kablove itd.? 

 

 

 

   Одговор: Поменути ормар служи за смештај 2 пумпе, од којих једна припада Гимназији 

а друга, која је ставка у конкурсној документацији, ће припасти Високој 

школи. 

 

 2. Питање: Imamo još jedno pitanje, a tiče se dodatnog zahteva, tačka 1: 

 

1. Да располаже непоходним финансијским капацитетом и то:  

 

• Позитиван резултат пословања у претходне три обрачунске године - 2012. 2013 и 2014. 

години. 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити Биланс успеха за 2012. 2013. и 2014. 

годину . 

Доказ: Копије Биланса успеха за 2012. 2013. и 2014. Годину 
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Да располаже неопходним финансијским капацитетом – Доказ: Извештај о бонитету за јавне 

набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о 

бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и 

показатеље за оцену бонитета за 2012, 2013. и 2014. годину, као и податке о данима 

неликвидности. Уколико достављени Извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима 

неликвидности за задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду Народне 

банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан  

 

Vaši zahtevi su ovde kontradiktorni: prvo tražite kopije bilansa uspeha za 2012, 2013 i 2014-u godinu 

a onda dalje tražite BON JN!!!! Ako to tražite, onda hitno moram da vadim taj bon!!!! Opet, moja 

firma je u registru registrovanih ponuđača i samim tim nema potrebe da se vadi taj bon!!! 

Sa druge strane, na sajtu NBS-a se lako može proveriti da li je moja firma bila nelikvidna. 

Molim Vaš hitan odgovor. 

 

 

2. Одговор: Решењем да сте регистровани у Регистру понуђача доказујете 

испуњавање обавезних услова за учешће у јавним набавкама (чл.75. став 1. тачке 

1-4). 

 

С обзиром да бонитет и дани неликвидности посебни услови за учешће у 

предметној јавној набавци, за њихово доказивање се не може користити поменуто 

решење из Регистра понуђача, већ се морају доставити тражени докази. 

 

Посебно напомињемо, да је у трећем пасусу на страни 10. Конкурсне 

документације изричито наведено да наручилац не може одбити понуду ако се у 

понуди наводи интернет адреса на којој је тражена информација јавно 

доступна.тј. у вашем случају је довољно да у понуди наведете на којој јавно 

доступној адреси се могу наћи тражени докази. 

 

        Миљков Стеван 
                                                                                                   060 0 830 081 
 


