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Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 

NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 

Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 

Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 

  
Дел. бр. 572-09-159/2020 

Датум: 21.04.2020. 

 

Предмет: Појашњење конкурсне документације  

  

Наручилац, Предшколаска установа „Наша радост“ из Суботице, ул Антона Ашкерца бр. 3 у складу 

са чланом 63. ЗЈН, даје следећа појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. У-

1.2.3/2020 „Услуге одржавања хигијене и спремања у објектима Наручиоца“ по Захтеву 

заинтересованог понуђача за учешће у предметној јавној набавци: 

 

Захтев понуђача: 

Дaнa 09.04.2020.гoд. пoднeли смo зaхтeв AПР-у зa пoтврду кoja je нeoпхoднa зa учeшћe у Jaвнoj 

Нaбaвци бр.У-1.2.3/2020. Кoнтaкрирaли смo AПР aли збoг вaнрeднe ситуaциje joш увeк нису дoбили 

зaхтeв. С oбзирoм дa су и други пoнуђaчи у истoм прoблeму, мoлим Вaс зa мишљeњe у вeзи oвe 

ситуaциje. 

Одговор: 

Поштoвани, с обзиром да је на територији Репубилке Србије 15. марта 2020. године проглашено 

ванредно стање у циљу сузбијања заразне болести изазване коронавирусом, Комисија за јавну 

набавку је заузела следећи став: 

Додатне услове који се односе на финансијски капацитет а односе се на докумнта која издаје АПР, у 

конкретном случају БОН ЈН и Потврда да се против понуђача не води поступак стечаја или 

ликвидације односно претходни стечајни поступак понуђачи морају испунити с обзиром да се ради о 

набавци услуга које су директно повезане са делатноти саме Установе, односно са нашим 

корисницима, али тако да ће се због сложености ситуације, због проглашеног вантредног стања 

дозволити да понуђачи у оквиру своје понуде доставе доказ да су захтев за издавање потврде послали 

Агенцији за привредне регистре (доказ о уплати таксе, фотокопију књиге поште, извод и сл.), с тим 

да тражена документа морају доставити у року од двадесет дана од дана отварања понуда јер ће у 

супротном понуда бити одбијена као неприхватљива. 

Овакав став Комисије темењи се на следећим чињеницама: Увидом и провером начина на који се 

могу прибавити документа која издаје АПР за време ванредног стања на сајту агенције 

https://www.apr.gov.rs/vesti.4.html 19. марта 2020. године објављено је да је на основу Закључка Владе 

Републике Србије ("Службени гласник РС", број 35, од 18. марта 2020), Агенција за привредне 

регистре обуставила рад са странкама путем непосредног контакта, односно на шалтерима Агенције, 

до дана престанка ванредног стања, или до доношења другог акта Владе Републике Србије, док је 24. 

марта 2020. године објављено  да се захтеви шаљу искључиво поштом на адресу Бранкова 25, 110000 

Београд, док електронски вид слања захтева за издавање документације није предвиђен. Такође позивом 

Инфо центра АПР-а на телефон 011/20-23-350 оператер снимљеном, говорном поруком обавештава да се 

сва документација достављају поштом.  С друге стране и сами смо у ситуацији да нам пошта нередовно 

стиже и да због тога каснимо у извршењу многих ствари, те нам је та чињеница указала на то да је 

неопходно детаљније разрадити овај проблем у циљу изналажења што бољег решења које ће обезбедити 

да се поступак спроведе у складу са законом уз поштовање свих начела ЗЈН.  

Такође узимајући у обзир и чињеницу да су понуђачи који имају намеру да учествују у предметном 

поступку своје захтеве послали АПР-у и да су уз исте приложили доказе о уплати накнаде, односно да 

прибављање тражених доказа изискује одређене трошкове сматрамо да је овакав став Комисије оправдан, 

наручито када се узме у обзир економичност поступка. 

https://www.apr.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.4.html
https://www.apr.gov.rs/upload/Portals/0/Misljenja/Zakljucak_Vlade_o_obustavi_rada_sa_strankama_19032020.docx
https://www.apr.gov.rs/upload/Portals/0/Misljenja/Zakljucak_Vlade_o_obustavi_rada_sa_strankama_19032020.docx
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Исто тако морамо да напоменемо да смо овај изузетак учинили само за доказе које издаје АПР јер остали 

докази који се прилажу су докази које сам Понуђач поседује, осим потврде НБС која се и даље може 

прибавити електронским путем. 

 

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 

захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

                       

  

        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 


