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Бојник 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
ЈН МВ бр. 404-13/18 - набавке је извођење радова за доградњу НН мреже у Бојнику и Кацабаћу и 

уличне расвете у Мијајлици 
 
 
Питање 1: Биланс стања и успеха за статистичке потребе се доставља по закону 
до 28.02.2018.године а коначни до 30.06.2018.године. 
Да ли ће понуда бити исправна - прихватљива ако се достави  Извешатај о бонтету 
БОН-ЈН са подацима за 2014., 2015. и 2016.годину без обзира на 
датум издавања и потврда НБС о ликвидности за тражени период јер биланс 
успеха и биланс стања није завршен па исти нисмо у могућности да доставимо? 

Одговор 1: На основу члана 77. Закона о ЈН, Наручилац може да захтева од понуђача извештаји о 
бонитету за предходне три обрачунске године. Из напред наведеног разлога нисмо у могућности 
да прихватимо Извештај о бонитету за 2014.год. 

Уколико у извштају о бонитету нису доступни подаци за  2017. год. Понуђач је у обавези да 
достави биланс стања и биланс успеха за 2017. год.  

 С обзиром да је прошла 2017.год. понуђачи су у могућности да доставе наведене билансе за 2017. 
год., а наведени Ваши датуми само представљају крајње датуме за израде истих. 

Питање 2: Собзиром да БОН-ЈН не садржи податке за 2017 годину да се неби излагали 
трошковима због података о ликвидности  да ли ће бити исправно доставити БОН-ЈН 
старијег датума са потврдом НБС са подацима о ликвидности? 

Одговор 2: На основу Конкурсне документације 404-13/18, понуђач је у обавези да достави доказ 
да није био у блокади претходних 6 месеци месеци који претходе месецу објављивања овог 
јавног позива за ову јавну набавку. 

Напомена: 

У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама: 

 Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача испуњеност обавезних услова и 
додатних услова доказују ''Изјавом понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, '' 
(образац 2), 

 Подизвођач испуњеност обавезних услова и додатних услова из конкурсне документације 
доказујe ''Изјавом подизвођача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању 
законских прописа'' (образац 2а), 

 Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова и додатних услова доказује ''Изјавом члана 
групе понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' 
(образац 2б) 

уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је понуда оцењена 
као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред 



наведених доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и додатних 
услова 
 
 

Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо доказа по 

тачкама 1-4. из члана 75. ЗЈН (тачка 3.1. упутства о доказивању обавезних услова), прилаже копију 

Решења о упису у Регистар понуђача, односно наводи интернет адресу на којој се тај податак 

може проверити. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде уколико их нема. 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописани начин. 

 
Комисија за ЈН 404-13/18 
 


