
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 
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Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде 

 
 

Дана 22.06.2016. године у 13:53 часова примили смо Захтев за додатним информацијама 

и појашњењима од стране заинтересованог лица путем електронске поште у вези поступка 

јавне набавке - набавка добара - набавка и уградња семафорских уређаја, редни број јавне 

набавке 15/Д-2016, заведен код наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак под бројем 368/2016-ЈН од 

22.06.2016. године. 

  

Текст захтева: 

 

''Предмет: Захтев за додатним информацијама и појашњењима ЈН број 15/Д-2016 

 
 

Поштовани,  
 

у складу са ЗЈН а у циљу припремања исправне понудепотребно је да нам за ЈН број 

15/Д-2016 ( набавка и уградња семафорских уређаја)  појасните следеће: 

 

Питања:  

 

1.Додатни услов - финансијски капацитет: да ли уместо биланса успеха понуђач може 

доставити Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за 2013, 2014 и 2015 годину? 
 

 

2. Додатни услов - кадровски капацитет: Како, у складу са Законом о раду, привредна 

друштва могу ангажовати у радни однос лица која су пензионисана по основу пуног 

радног стажа, тим лицима радна књижица је закључена па се из исте не може видети 

тренутно радно ангажовање већ само претходни стаж. Сходно томе постављамо Вам 

следеће питање: 

 

 у случају да понуђач има запослено лице које је пензионер да ли је за такво 

лице довољно доставити копију М обрасца Фонда ПИО у коме је наведен 

податак да је лице пензионер и копију уговора о раду? 

 

 

Молимо Вас да нам у складу са ЗЈН потврдите пријем нашег захтева. 

 

 

С поштовањем, 

 

Заинтересовани понуђач...“ 



 

На основу чл. 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник Републике 

Србије'' број 124/12, 14/15 и 68/15 ) наручилац ЈП ''Градац'' Чачак одговоре на питања из 

предметног захтева објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

Одговор: 

 

1. Понуђач у понуди може, у циљу доказивања додатног услова финансијски капацитет, 

доставити Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН  уколико је исти издала релевантна 

установа за издавање овог документа ( АПР ) и уколико исти садржи билансе успеха за 2013, 

2014 и 2015 годину. 

Такође, уколико Извештај о бонитету садржи и податак о данима неликвидности за 

конкурсном документацијом тражени период, понуђач не мора достављати Потврду НБС о 

данима неликвидности, већ ће своју ликвидност за тај период доказати податком садржаним у 

Извештају БОН-ЈН. 

 

 

2. С обзиром да је Закон о раду lex specialis за радне односе и права из радних односа, 

укључујући и заснивање радних односа и облике радних ангажовања, логично је да ће понуђач 

у поступку јавне набавке достављати прописану документацију за онај облик радног односа 

или радног ангажовања за лице коме је понуђач послодавац. 

 

У конкретном случају, довољно је да понуђач за запослено лице које је старосни 

пензионер достави фотокопију М обрасца Фонда ПИО и фотокопију уговора о раду, у циљу 

доказивања испуњености додатног услова у предметном поступку јавне набавке.  

  

 

 

 

  Комисија за јавну набавку 

  
 


