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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у поступку јавне набавке 
услуге сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, бр. јавне набавке: 404-1-
201/19-21 

 
             Дана 24.06.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
појашњењем, заведен под 08/3 бр. 404-1-20/19-12 дана 24.06.2019. године, у вези поступка јавне 
набавке услуге сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 месеци, бр. јавне набавке: 404-
1-201/19-21, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 
68/15).  

 
               Питање 1:  
            „Да ли као доказ за запослене може да се достави М образац?“  
 

               Одговор 1: 
               Наручилац је конкурсном документацијом захтевао да понуђач има у радном односу или на 
други начин радно ангажовано најмање 3 (три) лица, за шта је као доказ потребно доставити уговор о 
радном ангажовању лица у складу са Законом о раду. 
   Наручилац остаје при наводим из конкурсне документације. 

 

              Питање 2:  

           „Поштовани, за јавну набавку услуга сервисирања службених возила РФЗО за период 
од 12 месеци, као и додатни услов за учешће Извештај о бонитету или завршни рачун за 2019. 
годину, страна 20. Завршни рачун не може да се изда за 2019. годину. Да ли сте мислили на 
Закључни лист, јер он може да се изда са датумом 31.05.2019.? Завршни рачун може за 2018. годину. 
За које године сте тражите BON JN“. 
 
         Одговор 2: 
       Понуђач може доставити извештај о бонитету (образац BON-JN) за 2018. годину или Завршни 
рачун за 2018. годину.  
 
         Наручилац врши измену конкурсне документације у делу V - Услови за учешће и доказивање 
испуњености услова, тачка 1.2, подтачка 1) стр. 19/33, тако што уместо: 
 
        „Да понуђач има позитиван финансијски резултат у претходној обрачунској години (2019. 
година)“. 
 

сада стоји: 
 

        „Да понуђач има позитиван финансијски резултат у претходној обрачунској години (2018. 
година)“. 
 
          Такође, Наручилац врши измену конкурсне документације у делу V - Услови за учешће и 
доказивање испуњености услова, под тачком 2 - Докази који се достављају уз понуду, докази 
додатних услова, подтачка 1), стр. 15/30, тако да уместо:  
 
        „Извештај о бонитету за јавне набавке (образац BON-JN) који издаје Агенцијa за привредне 
регистре или завршни рачун за 2019. годину, за понуђаче који нису у могућности да доставе Извештај 
о бонитету за јавне набавке.“ 
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       сада стоји: 
 
       „Извештај о бонитету за јавне набавке (образац BON-JN) који издаје Агенцијa за привредне 
регистре за 2018. годину или завршни рачун за 2018. годину, за понуђаче који нису у могућности да 
доставе Извештај о бонитету за јавне набавке.“ 
 
             
            Наручилац ће објавити пречишћен текст Конкурсне документације са наведеним 
изменама на Порталу јавних набавки и интернет страници. 
 
                                                                                                   

                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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