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Број: 5.2.-35022      

Дана: 18.12.2015.                    

 

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен  путем електронске 

поште (maila)  дана 16.12.2015.за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности – 

услуге преузимања и збрињавања отпада број 63/15. 

 

  

Дана 16.12.2015. у 09,03 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - 

везана за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности – услуге преузимања и 

збрињавања отпада број 63/15. Наручилац је дана 16.12.2015. године у 10,41 часова електронским 

путем потврдио пријем питања. Питања гласе: 

 

Поштовани 

 

Poštovana, 

 

Молим Вас за информацију да ли уз понуду треба доставити: 

 

- Извештај о бонитету БОН ЈН  

   или 
- Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву  

 

   Или треба доставити обе ставке? 

 

   Такође, више се не издају АДР уверења за возила него је довољно да возила буду опремљена по 

АДР-у што је и Управа за транспорт опасног отпада објавила 14.10.2013. године на свом сајту, те 

нисмо у могућности да испунимо тај захтев тендера. 

 

Да ли ће се у том случају наша понуда сматрати некомплетном? 

 

  

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 

и 68/15), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена питања. 

 

Поштовани, 

 

1.Како је и захтевано конкурсном документацијом потребно је да понуђачи доставе Извештај о 

бонитету БОН ЈН за 2012,2013 и 2014 годину, а само у колико је потенцијални понуђач привредни 

субјект који  води пословне књиге по систему простог књиговодства доставља Биланс успеха, 

порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 

самосталне делатности за 2012, 2013.  и 2014. годину. 
 

2 . Како је и захтевано конкурсном документацијом неопходно је да понуђачи уз понуду доставе 

Уверење за возила са АДР. У колико потенцијални понуђач не достави исто његова понуда ће бити 

неприхватљива. 

 

 С поштовањем 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 


