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Установа културе од националног значаја 

Број: 38/1-18/2014 

Датум: 17. април 2014. године 

Комисија за јавну набавку услуга – пружање услуге физичког наоружаног обезбеђења, ЈН број 

38/1/2014, припремила је дана 17. априла 2014. године 

 

ОДГОВОР И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке услуга – пружање услуге физичког наоружаног обезбеђења 

ЈН број 38/1/2014 

 

Дана 16. априла 2014. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са захтевом за појашњењем 

конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке у отвореном поступку ЈН број 38/1/2014 

следеће садржине: 

 

„Поштована,  

Питање 1: Конкурсном документацијом сте предвидели да се додатни услови, конкретно финансијски 

капацитет, доказује достављањем БОН ЈН за 2011, 2012, 2013. годину.  С обзиром да Агенција за привредне 

регистре која је надлежна за издавање БОН ЈН, још увек не издаје Бонитет за 2013. годину, да ли понуђач 

може доставити Потврду о пријему исправног редовног финансијског извештаја за 2013. годину као и 

Биланс стања и Биланс успеха за 2013. годину и БОН ЈН који обухвата 2010, 2011, 2012. годину? 

Питање 2: На страни 10 конкурсне документације за јавну набавку услуга физичког обезбеђења ЈН бр. 

38/1/2014 у склопу додатних услова, тачка 5. Пословни капацитет, предвидели сте да је понуђач у предходне 

3 (три) године, 2011, 2012. и 2013. пружао услуге физичког обезбеђења за потребе најмање 3 (три) различита 

наручиоца (установа културе од националног значаја) а што се доказује потврдом овереном и издатом од 

стране Наручиоца код кога је понуђач пружао наведену услугу.  

Да ли ће се прихватити уговори које су понуђачи закључили са установама културе за 2011. и 2012. годину 

који су статус установе културе од националног значаја стекли тек у 2013. години Одлуком Владе Републике 

Србије (Одлука из априла 2013. године). 

У Београду 16.04.2014. године 

Имајући наведени захтев у виду, Комисија за јавну набавку услуга, сходно члану 63. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), даје следеће 

ОДГОВОРЕ 

1.  У случају да до остављеног рока за подношење понуда није могуће прибавити доказ који је тражен у 

погледу финансијског капацитета – БОН-ЈН за 2013. годину због тога што Агенција за привредне регистре 

тражени доказ није издала, као прихватљиве оцениће се све понуде уз коју понуђачи уместо БОН-ЈН за 2013. 

годину доставе као доказ: Потврду издату од стране надлежног органа о пријему исправног редовног 

финансијског извештаја за 2013. годину и Биланс стања и Биланс успеха за 2013. годину, а за 2011. и 2012. 

годину ће доставити БОН-ЈН како је тражено конкурсном документацијом.  



  

2. Прихавтиће се и уговори и које су понуђачи закључили са установама културе за 2011. и 2012. годину који 

су статус установа културе стекли тек у 2013. години, Одлуком Владе Републике Србије 05 број 022-

3566/2013 од 30. априла 2013. године („Службени гласник Републике Србије број 41/2013) обзиром да су 

критеријуми за добијање статуса установе културе од националног значаја утврђени још 2009. године 

Законом о култури.  

Ово појашњење и одговори чине саставни део конкурсне документације за предметну набавку, те су 

понуђачи у обавези да припреме понуду у складу са конкурсном документацијом и овим појашњењем. 

 

 

 


