
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Одсек за финансије и привреду 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 

Број: IV 04-404-35/2016 

Датум: 10.11.2016. год. 

НОВИ БЕЧЕЈ 

Жарка Зрењанина бр. 8. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне  

          документације за припремање понуда за јавну набавку услуге превоза ђака за потребе  

                    општине Нови Бечеј, ЈН бр. IV 04-404-35/2016. 

 

Комисија Наручиоца, образована за спровођење отвореног поступка јавне набавке за набавку услуге 

превоза ђака за потребе општине Нови Бечеј, је дана 09.11.2016. године примила захтев 

потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

припремање понуда за предметну јавну набавку, те у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним 

набавкама, одговара на примљени захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за припремање понуда за предметну јавну набавку. 

 

Питање бр. 1.: 
„Поштовани,  

Молимо Вас за додатне информације или појашњења конкурсне документације, услуге за партију бр. 

1. набавка услуге превоза ђака за потребе општине Нови Бечеј, ЈН бр. IV 04-404-35/2016: 

 

1. Према тендерској документацији понуђач мора да докаже обавезне услове, тј. да има дозволу за 

обављање делатности која мора бити важећа најмање до истека уговора о набавци. 

Указујемо наручиоцу да се важећа дозвола надлежног министарства обнавља сваке године и издаје 

само на годину дана. 

 

Одговор:  

Понуђач је у обавези да у тренутку подношења понуде, достави важећу дозволу за обављање 

делатности која је предмет набавке, издате од стране надлежног органа (Решење Министарства 

саобраћаја Републике Србије за обављање јавног превоза путника - линијског и ванлинијског 

саобраћаја у земљи). Дозвола мора бити важећа најмање до истека уговора о набавци. 

 

Уколико је рок важења достављене дозволе за обављање делатности која је предмет набавке, краћи 

од периода на који се закључује уговор, тада је понуђач у обавези да најкасније до истека рока 

важења дозволе, наручиоцу достави нову дозволу са роком важења најмање до истека закљученог 

уговора о јавној набавци, односно услугу превоза ђака може вршити само понуђач који поседује 

дозволу за пружање предметне услуге и која важи за све време трајања уговора (уколико понуђач 

поседује дозволу која важи најмање до истека уговора о набавци, понуђач ће је доставити са 

понудом). 

Напомињемо, да се ово појашњење односи на све партије предметне набавке. 

 

Питање бр. 2.: 

Ако понуђач не подлеже обавези ревизије по закону, тј. не поседује мишљење ревизора, како може 

доказати додатни услов где се као доказ захтева биланс стања и успеха за 2015. годину са мишљењем 

овлашћеног ревизора? 

 



 

Одговор:  

У конкурсној документацији за предметну набавку, на страни 15/49, у делу Б) Доказивање 

испуњености услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, стоји да Испуњеност утврђених 

додатних услова, за Партије бр. 1, 2, 3 и 4., за учешће у поступку предметне јавне набавке у погледу 

финансијског капацитета, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
„6)   Да у предходној обрачунској години (2015. година) није пословао са губитком, 

Доказ: Биланс стања и успеха за 2015-у годину са мишљењем овлашћеног ревизора, уколико 

понуђач према Закону о рачуноводству и ревизији, подлеже обавези ревизије финансијских 

извештаја,  из кога се јасно види да понуђач није пословао са губитком“, 

 

Према наведеном, Комисија Наручиоца сматра да је јасно прецизирала када је понуђач у обавези да 

поред Биланса стања и успеха за 2015-у годину достави и мишљење овлашћеног ревизора, односно  

понуђач је у обавези да достави мишљење овлашћеног ревизора уколико понуђач према Закону о 

рачуноводству и ревизији, подлеже обавези ревизије финансијских извештаја. 
 

 

Наведено појашњење предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца.  

 

             Председник Комисије: 

        _______________________ 

                Зора Станисављев 

                                                                   

 

 


