
 

   Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
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       С о м б о р  

 

 

 

 

Град Сомбор као Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке – Израда 

пројектно-техничке документације за  регионални центар за управљање 

отпадом (Депонија-Ранчево), бр. јавне набавке 404-321/2019-VIII, за коју је 

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца дана 18.11.2019. године.  

Заинтересованo лицe je  дана 10.12.2019. године , електронским путем упутили 

Захтев Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем 

понуде и у том смислу поставили  3 питања.  

 

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

РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следеће одговоре: 
 
 

Питање 1: Додатни услови-Финансијски капацитет, потребно је да се достави БОН ЈН за 

претходне 3 године. Уколико је у питању група понуђача онда се овај услов испуњава 

заједно, односно сви чланови групе понуђача не морају да доставе БОН ЈН уколико неки 

од чланова доставе и испуњавају захтевани приход. Молим за потврду. 

1.Одговор Наручиоца: 

Потврђујемо. 

 

Питање 2: Додатни услови-Финансијски капацитет, потребно је да се достави БОН ЈН за 

претходне 3 године. Да ли је прихватљиво за Наручиоца да се достави БОН ЈН за 

2015,2016 и 2017 годину, а за 2018 Биланс стања и Биланс успеха уз потврду са сајта АПР-

а - документ о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и 

документације за перодо 01.01.2018 до 31.12.2018? Молим за потврду. 

 

2.Одговор Наручиоца: 

Да, прихватљиво је. 

 

Питање 3: Додатни услови-Финансијски капацитет, потребно је да се достави Потврда 

НБС да понуђач у последњих 6 месеци од дана објављивања позива за достављање понуда 

(рачунајући и дан Позива) није био у блокади, тј. био неликвидан. С обзиром да се сајта 

НБС https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html уписивањем матичног броја или ПИБ 

може проверити да ли је дужник евидентиран у принудној наплати, да ли је ово 

https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html


прихватљиво за Наручиоца? Да ли ово мора да достави сваки члан групе понуђача с 

обзиром да су у питању додатни услови који се заједнички испуњавају? 

3.Одговор Наручиоца: 

Додатни услови се испуњавају заједнички. Наручилац је навео документ који је 

доказ траженог услова, достављање докумената који су јавно доступни није обавезно 

(ако понуђач достави адресу са сајта где се тражени подаци могу добити). 

 

Питање 4: Додатни услови-Финансијски капацитет, потребно је да се достави извод из 

АПР-а (не старији од месец дана од дана објављивања јавног позива) као доказ да над 

понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 

поступак. Уколико је Понуђач регистрован у Регистру понуђача у АПР-у са сјат АПР-а  

http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/ уписивањем матичног броја или послоног 

имена може се приступити овом регистру и проверити подаци о забележбама као и одлуке 

регистратора. Да ли је ово прихватљиво за Наручиоца? Да ли ово мора да достави сваки 

члан групе понуђача с обзиром да су у питању додатни услови који се заједнички 

испуњавају? 

  

Напомена: 

На страни 40 КД стоји: Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

 

4.Одговор Наручиоца: 

 

Додатни услови се испуњавају заједнички. Наручилац је навео документ који је 

доказ траженог услова, достављање докумената који су јавно доступни није обавезно 

(ако понуђач достави адресу са сајта где се тражени подаци могу добити). 

 

 

 

        

 

                                                                                              ГРАД СОМБОР 

                                                                        Комисија за спровођење поступка јавне набавке 

                                                                                         број 404-321/2019-VIII 
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