
 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – отворени 

поступак - радови - Текуће и инвестиционо одржавање вртића ,,Звончићи", бр. ЈН Р 

15-02 

 

Дана  09.06.2015. и 10.06.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. Р-

15-02  у коме се наводи следеће: 

1. У делу предмера електро радова, део Ц ИНСТАЛАЦИЈА УТИЧНИЦА И 

ПРИКЉУЧНИХ МЕСТА, позиције 8 и 9 ЈМ ком, нису наведене колицине. Молимо 

да у предмер унесете колицине за ове две позиције, како бисмо могли да дамо 

исправну понуду. 

 

2. У додатним условима у погледу финансијског капацитета тражено је да достави 

извештај о бонитету Агенције за привредне регистре за претходне 3 године тј, 

2012.,2013. и 2014. годину. С обзиром да је законски рок за предају званичног 

финансијског извештаја за 2014. годину до 30.06.3015. године(како стоји и на 

званичном сајту Агенције за приврдне регистре), немогуће је доставити податке за 

наведену годину (за 2014. годину је једино достављен финансијски итвештај за 

статистичке потребе ,али се он неће налазити у званичном БОН ЈН). Молимо Вас да 

нам одговорите да ли ћете БОН ЈН за 2011.,2012.и 2013. годину, а да се евентуално 

достави копија биланса стања и успеха за 2014. годину,предат за статистичке 

потребе. 

 

3. У тачки 5.-кадравски капацитет – тражено је да понуђач има 70 запослених на 

неодређено време. Међутим већ је устаљено мишљење Управе за јавне набавке и 

Републичке комисије за заштититу права да наручиоци не могу да траже од понуђача 

да има у сталном радном односу запослене, већ се дозвољавају сви облици радног 

ангажовања (уговор о делу, привремени и повремени послови, радни однос на 

одређено време).Молимо Вас да нам одговорите и на питање: да ли ћете дозволити и 

друге облике радног анагажовања радника? 

 

4. Као доказ испуњености услова кадравског капацитета наведени су уговори о раду на 

неодређено време. С обзиром да уговори о запослењу представљају пословну тајну, 

да ли као доказ о испуњености овог услова прохватате М образац који доказује 

запосленост на неодређено време?  
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Наручилац даје следећи одговор: 

1. Позиције 8 и 9 у делу предмера електро радова, део Ц ИНСТАЛАЦИЈА 

УТИЧНИЦА И ПРИКЉУЧНИХ МЕСТА су грешком стављене у конкурсну 

документацију тако да понуђачи не треба да исте позиције попуњавају.  

           

2. Понуђачи су дужни да за 2014. годину доставе билансе стања и биланс успеха. 

 

3. Понуђач је је дужан да достави доказе наведене у конкурсној документацији на 

страни 7 и 8 , да понуђач (пре слања позива) за учешће у предмету јавне набавке 

располаже довољним кадровским капацитетом од минимум 70 запослених лица на 

неодређе време.  

 

4. У конкурсној документацији на страни 14 - Начин означавања поверљивих 

података  је наведено на који начин се обележавају подаци који представљају 

пословну тајну понуђача . 

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                              Комисија за јавну набавку 

Начин означавања поверљивих података 

 


