
 

 

 
Нови Сад; 15.03.2017. 
Број: 3031- 1940 
 
 
 
 
На основу питања везаног за ЈН 01/17-ОП Битумен и битуменске емулзије : 
Партија 1: Еуро битумен за путеве 50/70 (Битумен за путеве Бит 60)   
Партија 2: Полимер битумен PmB 45/80-65   
Партија 3: Kатјонска нестабилна битуменска емулзија  КН 60 
Партија 4: Зимска катјонска полустабилна битуменска емулзија ЗКП 60                                                 
Партија 5: Дилетационе траке са припадајућим лепком 
Партија 6: Фугизол 
Партија 7: Полимер-модификована битуменска емулзија Pmb KN-60 
Партија 8: Целулозна влакна (SMA), дајемо одговор. 
 
Питање : 

Наручилац је на страни 49.конкурсне документације предвидео додатни услов за Партију 1 и 2 и то :“да 

понуђач у 2014.,2015. И 2016. Години ( за сваку годину посебно) остварио позитиван финансијски резултат-

нето добитак (из сажетог биланса успеха)“  као доказ за то понуђач треба да достави Извештај о бонитету за 

јавне набавке БОН-ЈН за 2014.,2015.годину издат од Агенције за привредне регистре и биланс стања и 

биланс успеха за 2016.годину са Потврдом о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 

2016.годину издату од Агенције за привредне регистре . 

Наиме како је понуђач имао обавезу да преда Финансијски извештај за статистичке потребе до 

28.02.2017.године за који се не издаје никаква званична Потврда да је извештај предат у Агенцији за 

привредне регистре понуђач је у могућности да као доказ приложи биланс станја и биланс успеха за 2016. 

годину без наведене Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2016.годину из 

разлога што је рок за предају Редовног финансијског извештаја за 2016.годину у Агенцији за привредне 

регистре до 30.06.2017.године. Да ли ће Наручилац прихватити као доказ само биланс стања и биланс успеха 

за 2016.годину, са евентуално одштампаним изводом интернет адресе Агенције за привредне регистре, у 

којем је наведено да је предат финансијски извештај за статистичке потребе за 2016.годину? 

Одговор: Да 

 

Одговори су саставни део конкурсне документације. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о јавним 
набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,14/15,68/15), писаним путем информацију објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 

1. Драгиша Марјановић, члан 1 
2. Биљана Пижурица, члан 2 
3. Јованка Прашчевић, члан 3 

 


