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ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке  добара  са 

закључењем оквирног споразума: Хитне, додатне и непредвиђене набавке (материјал за 

посебне намене, потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар, остали 

материјали за посебне намене) ЈН број 11/18 

 
  
 Овим путем достављамо Вам одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке  

добара  са закључењем оквирног споразума: Хитне, додатне и непредвиђене набавке 

(материјал за посебне намене, потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар, 

остали материјали за посебне намене) ЈН број 11/18 (у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку. 

 
Питање 1.  

          Годишњи финансијски извештај нашег друштва за 2017. годину објављен је на интернет 
страници АПР-а. Од старне АПР-а обавештени смо смо да издају извештај о бонитету за 
претходне три године ( за 2015. 2016. и 2017 годину). 
Пошто поседујемо бонитет за период 2013. 2014. и 2015. године, који смо за потребе 
учествовања у јавним набавкама извадили априла прошле године, питање је: 
 
Да ли ћете признати ако доставимо два бонитета или је довољан бонитет за последње три 
године (2015. 2016. 2017. годину)   
 
 Одговор 1:  
 Понуђачи којима је Агенција за привредне регистре, издала годишњи извештај за 2017. 
годину, могу доставити бонитет за 2015., 2016 и 2017. годину али и бонитет из којег се може 
видети 2014. година (с обзиром да је наручилац захтевао у конкурсној документацији БОН – 
ЈН, који издаје АПР, за претходне три пословне године (за 2014. 2015. и 2016 годину). 
Наручилац ће сходно Начелу једнакости понуђача Закона о јавним набавкама,  узети у обзир 
преглед траженог бонитета за 2014. 2015. 2016. годину.                                                                  

 
Питање 2.  

 Преузели смо вашу конкурсну документацију за отворени поступак са закључењем 
оквирног споразума: хитне , додатне и непредвиђене набавке ЈН 11/18 
 У конкурсној документацији нема наведених добара конкретно ни количине. 
          Сходно томе само попуњавамо документацију и прилажемо додатне услове за учешће,, као 
и заокруживање позиција на које би аплицирали тако  смо схватили. 
         Да ли је то све што је за почетак довољно? 
  
 Одговор 2:  
 Заокружујете позиције за које учествујете у поступку. Потребно је  испуните  обавезне и,  
додатне  услове, као и све тражено  Конкурсном документацијом.  

 
 
 
 
 



 
 

Питање 3.  
          Исто бих вас питала, за електронско учествовање. Ту имамо проблем са регистрацијом као 
нови учесници, просто банер на вашем ссајту за улоговање не дозвољава отварање за 
пријављивање нових учесника, па вас молим да нам појасните уколико идемо погрешним 
смерницама.  
 
           Одговор 3. 
           Понуду можете доставити на писарницу МУП-а на начин наведен у Конкурсној 
документацији.                                            
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