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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности 
- осигурање запослених - 

редни број 6/2014 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 13. 
фебруара 2014. године у 14:18 часова: 
 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
На страни 12. Конкурсне документације у тачки 4.1 „Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона“ подтачка 5. као услов за учешће предвиђено је 
да понуђач мора доказати да у претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 
2013.) нема исказан нето губитак у пословању.  
Да ли је податак о позитивном пословању (нето добитак) услов за исправност 
понуде, с обзиром да податак о позитивном билансу не значи да понуђач располаже 
финансијским средствима за пословање и испуњавање својих обавеза према 
осигураницима.  
Као фирма која је основана у 2011. години и која је са радом отпочела тек у другој 
половини 2011. године, а којој је због високих улагања потребних за покретања 
пословања, било немогуће остварити позитиван нето финансијски резултат у 2011., 
2012. и 2013. години, сматрамо да нам овакав захтев наручиоца неправедно 
онемогућава да директно понудимо своје услуге осигурања у поступку јавне 
набавке.   
Да ли од овог услова могу да буду изузете фирме које су основане након 2010. 
године, те да наручилац уместо захтеваног услова прихвати: потврду пословне 
банке о позитивном финансијском стању на свим рачунима понуђача и потврду 
НБС о константној ликвидности понуђача (од момента оснивања) или Извештај о 



бонитету БОН-ЈН АПР као и финансијску гаранцију за добро извршење посла која 
је иначе и предвиђена конкурсном документацијом. 
 
 
1. Одговор Комисије: 
Наручилац ће редефинисати поменути услов за учешће у поступку јавне набавке, и 
у том смислу извршити измену Конкурсне документације коју ће објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник, члан 

Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник - заменик 
Тања Милановић, дипломирани правник, члан 

Јелена Лазаревић, дипломирани правник - заменик  
Марија Кљајић Крсмановић, ВШ, члан 

                        Стана Маљковић, ССС – заменик 
 

 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 
 


