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Питање и одговор:  

 

1. Потенцијални понуђач је поставио питање: 

 

Наруциоц је као додатни услов навео: 

2. да има позитиван годишњи биланс стања и биланс успеха у последње три године односно да над њим није 

покренут поступак стечаја или ликвидације, 

А начин доказивања наводи: 

 Испуњеност  додатних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке,  понуђач доказује:  

2. да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације односно да има позитиван годишњи биланс 

стања и биланс успеха у последње три године 

Доказ:  достављањем  копије  биланса  стања  и  биланса  успеха  за  последње  3  (три) године, 

 

На основу траженог није јасно да ли треба доставити и тражену потврду из АПР-а да над понуђачем није 

покренут поступак стечаја или ликвидације? 

 

Одговор: 

  

Као и што је наведено у конкурсној документацији,  доставља се копије  биланса  стања  и  биланса  успеха  

за  последње  3  (три) године. Није потребно доставити тражену потврду из АПР-а да над понуђачем није 

покренут поступак стечаја или ликвидације.  

 

2. Потенцијални понуђач је поставио питање: 

Молим наручиоца да тачно наведе које су колорне стране за сваки наслов понаособ, како би понуђачи у 

складу са ЗЈН припремили прихватљиву понуду. 

Одговор:  

 

1. Шестнаест (16) колорних страна за књигу Милош ИВАНОВИЋ, „ДОБРИ ЉУДИ“ У СРПСКОЈ 

СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ДРЖАВИ,  су на: 21, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51 страни. 

2. Девет (9) колорних страна за књигу зборник радова - ДРЖАВА И ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА (18–20. 

ВЕК) су, како је наведено у конкурсној документацији, у једном блоку и то на следећим странама: 292, 293, 

294, 295, 296, 297, 298, 299, 300. 

3. Књига ВОЈНИЧКИ БУКВАР, саставио Коста Јокић, Београд 1901. – приредио Милић Ј. Милићевић, 

како је наведено у конкурсној документацији - нема колорних страна. 

 

 

Текст питања и одговора биће објављен на Порталу ЈН и на сајту Историјског института. 


