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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 369/2017 – Намирнице за припремање 

хране–исхране деце,по партијама, именована Решењем директора број 369/3-2017, даје одговор на 

постављено питање потенцијалног понуђача: 

Питања број 1: 

Молимо вас да нам појасните: 

1.Да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, 

није био ниједан дан у блокади, Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац 

БОН-ЈН). Да ли су вам потребна оба документа посебно? 

2. Фотокопија основа радног ангажовања-Уговор о раду, Фотокопије обрасца пријаве код Фонда 

пензијског или здравственог осигурања. Да ли вам треба доставити оба документа с обзиром да се 

на обрасцу Фонда пензијског види по ком основу је запослен радник? 

3.Доказ да су наменска возила за транспорт добара која су предмет ове јавне набавке у складу са 

важећим стандардима (НАССР). Коју врсту доказа тражите? 

 

Одговор на питања бр.1: 

 

1. Комисија за предметну јавну набавку, обавештава потенцијалне понуђаче, да је за 

испуњеност додатног услова који се тиче финансијског капацитета ДОВОЉНО 

приложити САМО Потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, значи 

прилаже се или Образац БОН-ЈН или Потврда о броју дана неликвидности коју издаје 

Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и 

налога-Крагујевац, битно је доказати да у последњих шест месеци који претходе месецу у 

коме је објављен позив за подношење понуда, понуђач није био ни један дан у блокади. 

2. Потребно је доставити оба документа. 

3. Изјаву понуђача у којој је наведен регистарски број возила и број шасије возила, дата под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

 

 

 

                                                                                                          Комисија за предметну јавну набавку 

Доставити: 

1. Објавити на Порталу јавних набавки 

2. Објавити на интернет страници установе 

3. Деловоднику 

 

 

 


