
Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А  

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
 ЗАЈЕЧАР  

Скопљанска б.б. 19000 Зајечар, тел. централа-фаx 019 430 915, директор 430 914, 
ПИБ 101329698, жиро рачун 840-133667-28, м.б.7147961, р.б пдв 203816123 

 

  

 Предмет: Појашњење конкурсне документације (одговор на питања везана за ЈН бр. 

01/2017 - намирнице за припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења 

оквирног споразума, по партијама). 

 

 Наручиоцу Дому ученика срeдњих школа Зајечар, дана 14.03.2017.године, у 

писаном електронском облику достављена су питања везана за ЈН бр. 01/2017 - намирнице 

за припремање хране, у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по 

партијама, од заинтересованих лица (прво питање: заводни број наручиоца 780 од 

14.03.2017.године и за друго питање: заводни број наручиоца 781 од 14.03.2017.године). 

Питања за јавну набавку добара -  ЈН бр. 01/2017 - намирнице за припремање хране, у 

отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по партијама односе се на 

следеће:  

 

Прво питање 

 

Poštovani 

 

molimo vas da nam na osnovu člana63 ZJN date dodatna objašnjenja za objavljeni tender JN 

01/2017 

 

1.Kao dokaz za isunjenje finansijskog i poslovnog kapaciteta zahtevate da se priloži bilans 

uspeha za 2016 ili potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016 i 

Izveštaj o bonitetu BON JN ne stariji od šest meseci. 

Obaveštavamo vas da po zakonu završni račun za 2016 se predaje do 30.06.2017.god. pa je 

nemoguće da vam se dostave tražena dokumenta.Može, ali za 2015.god.Takođe i BON JN se 

može dostaviti ali koji sadrži podatke za 2013,2014 i 2015 godinu i on je uvek isti tako da ne 

vidimo razlog zašto bi se predavao BON JN ne stariji od šest meseci Time se ponuđači izlažu 

nepotrebnom trošku jer BON JN je uvek isti tj podaci su nepromenjivi bilo kada da se vade u 

toku godine. 

 

2.Kolika treba da bude minimalana vrednost isporučenih dobara za određenu partiju 

 

Друго питање 

 

Poštovani, 

U vezi uslova koji se traže u konkurskoj dokumentaciji za javnu br. 1/2017 (strana 7 tačka 4) i 

strana 8 - 2.2.1.Tehnički kapacitet) za partije : 

1) Partija 1 - Mleko i mlečni proizvodi 

2) Partija 2 - Sveže meso 

3) Partija 3 - Suhomesnati proizvodi 

4) Partija 4 - Prerađevine od mesa 

molimo Vas da razjasnite sledeće : 

Ponuđač koji nije proizvođač i koji ima sledeće : 

- Rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine - Uprave za veterinu o upisu 

objekta u Registar odobrenih objekata za delatnost hlađenja i skladištenja hrane životinskoj 

porekla, u unutrašnjem prometu Republike Srbije 

- Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa proizvođačem 
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ako da ponudu za gore navedene partije da li će ista biti prihvaćena i ocenjivana ili odbijena kao 

nekompletna ili nepotpuna. 

 

S poštovanjem, 

 

Одговор на прво питање заводни број наручиоца 780 од 14.03.2017.године:  

На страни 8. конкурсне документације - поглавље IV - Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, стоји:  

- Биланс успеха за 2016. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или потврду о 

регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016.годину од 

Агенције за привредне регистре(АОП 202). 

Биланс успеха за 2016. годину може се видети из Извештаја за статистичке потребе за 

2016.годину.  

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) не старији од 6 месеци од дана 

објављивања позива на Порталу јавних набавки, достављате у складу са 

Конкурсном документацијом ЈН бр. 01/2017 - намирнице за припремање хране, у 

отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, по партијама. 

 

- Конкурсном документацијом није одређена минимална вредност испоручених 

добара за одређену партију (стр.8 Конкурсне документације: „Укупна вредност 

испоручених добара која су предмет јавне набавке у 2016.години, без обзира да ли се 

понуда односи на једну или више партија“). 

 

Одговор на друго питање заводни број наручиоца 781 од 14.03.2017.године:  

На страни 8. конкурсне документације - поглавље IV - Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, јасно 

стоји: - понуђач треба да поседује одговарајући објекат за прераду ( за млеко и 

млечне производе, за свеже месо, за сухомеснате производе, за прерађевине од меса, 

за житарице тестенине и прерађевине), што је јасно и приликом оцењивања 

приспелих понуда, поступиће се у складу са Конкурсном документацијом ЈН бр. 

01/2017 - намирнице за припремање хране, у отвореном поступку са циљем 

закључења оквирног споразума, по партијама.  
                                                                                                          

 

        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

                                                                                             Глигуроски Илчо, председник 

 
                                                                                             Ивић Ђула, члан 
                                                                                                           
             Станковић Љиљана, заменик члана  
 

                                                                                             Ристић Ивана, члан  

 

                                                                                               Вељковић Милан, члан  


