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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Услуга сервисирања службених возила РФЗО, за период од 18 месеци, број јавне 
набавке: 404-1-201/15-85 

 
 

Дана 27.10.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем 
конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: Услуга сервисирања службених возила 
РФЗО, за период од 18 месеци, број јавне набавке: 404-1-201/15-85, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

Питања и одговори: 
 

Питање: 
 „Један од услова за учешће у овој јавној набавци је достављање Извештаја о бонитету за 
јавне набавке. Да ли за предузетнике, који воде просто књиговодство и немају могућност достављања 
Извештаја о бонитету за јавне набавке, јер своје завршне рачуне достављају директно Пореској 
управи, довољно доставити завршни рачун за 2014. годину који се састоји из Биланса успеха, 
Пореског биланса и Пореске пријаве. 
 Како наручиоца занима да ли понуђачи имају позитиван финансијски резултат у 2014. години, 
то се из наведених прилога (Биланс успеха, Порески биланс и Пореска пријава) јасно може 
установити.“ 
 

 
Одговор:  

 Понуђач који нема могућност да достави Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-
ЈН) може, као доказ услова под тачком 1.2, подтачком 1. да понуђач има позитиван финансијски 
резултат у претходној обрачунској години (2014.), стр.18/66 КД, доставити завршни рачун за 2014. 
годину. 
 Мења се тачка 2.7, стр.18/66 и 17/66 КД, тако да уместо: 
 „Извештај о бонитету за јавне набавке (образац BON-JN) који издаје Агенцијa за привредне регистре“ 
сада гласи: 
 „Извештај о бонитету за јавне набавке (образац BON-JN) који издаје Агенцијa за привредне регистре 
или завршни рачун за 2014. годину, за понуђаче који нису у могућности да доставе Извештај о 
бонитету за јавне набавке.“ 

 
 
 Мења се техничка спецификација, списак возила по организационим јединицама, стр. 
5/66 КД, за партију 1, регистарска ознака за возило Seat Cordoba 1.4 16V Max Филијале Сомбор, 
тако да уместо „BG 530 ĐO“ сада стоји „SO 060 EB.“ 
 
 

Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације, са наведеним изменама, на 
Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници. 

 
Комисија за јавну набавку 
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