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Б е о г р а д 
 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питања у  отвореном поступку јавне набавкe добара, са 
закључењем Оквирног споразума: 

- Хемијска средства за чишћење и материјал за одржавање хигијене, ЈН број 57/18 
 

 

 На основу упућеног захтева, сходно члану  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12“), достављамо вам тражена појашњења на следеће питање: 

ПИТАЊЕ 1:  
Молимо вас да нам, према Закону о доступности информација од јавног значаја, пошаљете Одлуку о 
покретању поступка за јавну набавку добара, са закључењем оквирног споразума, (Хемијска средства за 
чишћење и материјал за одржавање хигијене) ЈН број 57/18 
 
ОДГОВОР 1:   
У вези са Вашим питањем напомињемо да је у складу са чланом 61. став 2., а у вези са чланом 51. став 5. 
Закона о јавним набавкама, Наручилац није дужан да објави прецењену вредност јавне набавке. Истовремено 
Вас обавештавамо да свој предметни Захтев можете доставити Министрству унутрашњих послова, Одељењу 
за информације од јавног значаја и заштити података о личности, које је је надлежно за поступање по 
Захтевима за доставу информација од јавног значаја. 

 
ПИТАЊЕ 2: 
У вашој документацији у додатним условима захтевано је: 
1. БОН за 2014,2015 и 2016. годину пословни приходи не мањи од 160.000.000,00 динара 
2.Услов за пословни капацитет али у годинама 2015,2016 и 2017. години опет не мањој од 160.000.000,00 
динара. 
Да ли сте добро одредили ове приходе јер се цифре понављају а године се мењају, просто је неизводљиво. Да 
ли је можда грешка што се тиче износа или је грешка у навођењу пословних година? 

ОДГОВОР 2: 

У вези са вашим питањем обавештавамо вас да је конкурсном документацијом предвиђено да се за 
финансијски капацитет, као доказ о пословним приходима у висини за три наведене године, не мањој од 
160.000.000,00 динара, доставља извештај о Бон ЈН за јавне набавке који издаје Агенција за привредне 
регистре, за 2014, 2015 и 2016. годину или  Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног 
ревизора за претходне три пословне године (2014, 2015. и 2016. годину) с обзиром да је чланом 33. Закона о 
рачуноводству прописано да су правна лица, односно предузетници дужни да редовне годишње финансијске 
извештаје за извештајну годину доставе АПР-у ради јавног објављивања најкасније до 30.06. наредне године.( 
што указује да се БОН ЈН не може још увек издати за 2017.годину)  

Поводом пословног капацитета докази се траже за 2015, 2016 и 2017.годину и исти се односе на приходе на 
основу закључених Уговора за испоручена предметна добра у износу не мањем од 160.000.000,00 динара за 
претходне три године, а доказују се Изјавом и Потврдом о испорученим добрима. 

 

 
Комисија за јавну набавку 


