
Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-1010/18-015/3               

Датум: 20.11.2018. године 

П о ж а р е в а ц    

                                                                                                             

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 79/2018 

(1.3.98 у Плану јавних набавки) 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у 

отвореном поступку број ЈН ОП 79/2018 (1.3.98 у Плану јавних набавки) - Изградња 

трансфер станице и рециклажног центра, ОРН 45232470– Станице за претовар отпада, 

доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 19.11.2018. године у 12,31 часова, 

којим тражи  одговор на следећа питања: 

 

 

ПИТАЊE БР.1: 

 
1. Молимо Вас да нам појасните следеће, у делу додатни услови за учешће у поступку у 
тачки 4.2.1 где је потребно доказати како се располаже неоподним финансијским капацитетом 
под тачком 2: 

Да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих годину дана рачунајући од дана 
објављивања позива за подношење понуда( 17.децембар.2017 - 17.децембар.2018.године) 

Објава тендера је била 16.11.2018.године,тако да сте вероватно мислили годину дана уназад 
од тог датума јер онако као сте ви навели испада да би захтев требао бити поднесен 
17.12.2018.године али тога дана је отварање тендера и не би могли да добијемо дотичну 
потврду коју је потребно приложити, молимо Вас да појасните за који период Вам је потребна 
дотична потврда? 

2. Питање је везано за испуњење додатних услова везан за неопходни финансијски 
капацитет под тачком један стоји: 
• Фотокопија биланса стања и успеха са мишљењем ревизора за 2015,2016,2017 годину. Да ли 

можемо приложити БОН ЈН за 2015,2016,2017 годину? 

 
такође не подлежемо обавези вршења ревизије из тих разлога је немогуће да доставимо 
дотично мишљење ревизора,реците нам шта је потребно доставити да би испунили услов? 

Такође, у Обрасцу бр. 1 се не наводи део везан за финансијки капацитет? 

) У делу конкурсне документације која се односи на финансијско обезбеђење тачка 5.12. 
наводите да је неопходно доставити: 



1. )Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 

2. )писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и 
добро извршење посла 

3. )Меницу за отклањање грешака у гарантном року 

Молимо Вас да појасните да ли је Меницу за отклањање грешака у гарантном року потребно 
достављати или не? 
 

 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следеће одговоре: 

 

 

ОДГОВОР 1:  

 

У делу конкурсне документације који се односи на испуњеност услова у погледу неопходног 

финансијског капацитета начињена је ненамерна грешка коју ће наручилац исправити кроз измену 

конкурсне документације. Овај захтев наручиоца сада гласи: 

 да пословни рачун понуђача није био у блокади у последењих годину дана 

рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда (16. новембар 

2017. године-16. новембар 2018. године). 

Понуђачи који нису у обавези да врше ревизију достављају Извештај о бонитету за јавне 

набавке издат од Агенције за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и 

података о бонитету правних лица и предузетника или Биланс стања и биланс успеха. 

 

ОДГОВОР 2: 

 

Образац бр. 1 је допуњен делом који се односи на финансијски капацитет. 

 

ОДГОВОР 3: 

 

Меница за отклањање грешака у гарантном року се доставља у тренутку примопредаје 

предмета уговора. 

 

 

      Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

