
,,РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА,, ДОО 

СУБОТИЦА 

ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА 1 

Број: VII-19/2018 

Дана: 28.03.2018. године 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде на захтев 

заинтересованих лица у поступку јавне набавке добара – Погонски гориво за службена 

возила, редни број ЈНМВ 02/2018  

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник Републике 

Србије'' бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку, образована Решењем 

Наручиоца број: VII-11/2018 од 19.03.2018. године припремила је следеће појашњење и 

додатне информације на захтев заинтересованих лица: 

Питање 1. 

У моделу уговора, у Члану 9. предвидели сте следеће: „Дужничко-поверилачки однос 

настаје 15. умесецу за продају остварену у првих 15 дана месецаи последњег дана месеца за 

продају остварену од 16. у месецу до краја месеца. Рок за плаћање је 45 дана од дана 

пријема уредне фактуре од стране Наручиоца.“ 

 

Молим Вас да размотрите могућност да фактурисање преузетих деривата буде 1 (један) пут 

месечно, тј. последњег дана у месецу, а рок плаћања рачуна да буде 30 дана од дана 

издавања фактуре. 

 

Појашњење  1. 

 Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и врши измену конкурсне 

документације доношењем Одлуке о измени конкурсне документације и исту ће објавити на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.  

Питање 2. 

На страни 7/43- додатни услови - Да понуђач располаже неопходним финансијским 

капацитетом, тражите као доказ БОН ЈН за 2015,2016, и 2017 годину. 

На страни 42/43 тачка 6. тражите БОН ЈН за 2014,2015 и 2016. 

Обзиром да Агенција за привредне регистре још увек не издаје БОН ЈН за 2015, 2016 и 2017 

годину, већа само за 2014, 2015 и 2016 да ли је прихватљиво доставити БОН ЈН за 2014, 

2015 и 2016 и оверене билансе за 2017? 

Који доказ заправо тражите? 

 

Појашњење  2. 

 
На старници 7/43 наведено је да за доказивање испуњености додатног услова финансијског 
капацитета достављају се следећи докази: 
Извештај о бонитету за јавне набавке - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 
регистре за претходне 3 (три)  обрачунске године (2015, 2016. i 2017.) са сажетог биланса 
успеха (позиција под редним бројем 1) ili образац БОН-ЈН који  издаје Агенција за 
привредне регистре за 2015. и 2016. годину и биланс стања и биланс успеха за 2017. 
годину, а ако понуђач послује краће од три године, прилаже се доказ за тај период 
пословања.  

Према одедбама конкурсне документације прихватљиво је доставити БОН ЈН за 2014, 2015 

и 2016 године и оверене билансе стања и успеха за 2017. годину. 

 

  

 За Комисију за јавну набавку 

 

 _________________________ 


