
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  

изградњу општине Књажевац“ Књажевац 

Кеј Димитрија Туцовић бр. 30. 

Број: 39/1-18 

Дана: 20.03.2018. године 

К њ а ж е в а ц 

 

 

        На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне 

документације број 18/2-18 од 01.03.2018. године, Комисија за јавну набавку припремила 

је 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-5/2018-02, 

-Kапитално одржавање објеката-уређење простора и изградња објекта прихватилишта за псе у 

Минићеву- 

 

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 

19.03.2018. године у 12,10 и 13,18 часова: 
 

Питања заинтересованог  лица: 

 

 1. У конкурсној документацији бр. 404/1-5/2018-02, делу бр. 4.2. Додатни услови 

тачка 1) финансијски капацитет, као доказ се тражи БОН-ЈН за 2015,2016,2017 или БС и 

БУ са потврдом да је исти предат. БОН-ЈН за 2017-ту годину није могуће добити све док 

не прође законски рок за предају финансијских извештаја а то је 30.06.2018. године, самим 

тим није могуће добити ни потврду да су извештаји предати јер је рок 28.02.2018. године 

био за предају извештаја за статистичке потребе а не за јавно објављивање. Једина 

потврда коју је могуће добити је повратна информација од стране АПР која стиже мејлом у 

форми текста а не документа, да су извештаји предати и обрађени. Шта је у том случају 

потребно доставити као доказ за 2017-ту годину поред обрасца БС и БУ? 

 

 2. У конкурсној документацији бр. 404/1-5/2018-02, делу бр. 5.16-средства 

финансијског обезбеђења, у делу Напомена наведено је: “износи наведени у писму о 

намерама банке могу бити изражени номинално, при чему узимати у обзир укупну 

вредност понуде изражену у динарима без ПДВ-а, а нигде није наведено да постоји 

обавеза достављања писма о намерама. Да ли је грешка или је изостављен тај део? 

 

 

Одговори Комисије: 

1. Како се биланс стања и биланс успеха достављају Агенцији за привредне регистре у 

електронској форми и у истој форми Агенција за привредне регистре издаје потврду о 
њиховом пријему, као доказ траженог финансијског капацитета за 2017-ту годину потребно 



је доставити биланс стања и биланс успеха и потврду АПР-а о њиховој предаји, односно 
повратна информација која се добија од стране АПР-а да су извештаји предати и 
обрађени. 

2.  У конкурсној документацији бр. 404/1-5/2018-02, у делу под насловом „5.16-Средства 
финансијског обезбеђења“, поднаслов „3. Гаранција за отклањање недостатака у 
гарантном року“, став 2 који гласи: „Напомена: износи наведени у писму о намерама банке 
могу бити изражени номинално, при чему узимати у обзир укупну вредност понуде 
изражену у динарима без ПДВ-а.“ је очигледном грешком унет у текст конкурсне 
документације. Сходно наведеном понуђачи нису у обавези да достављају писмо о 
намерама банке уколико се определе за банкарску гаранцију као средство финансијског 
обезбеђења. 

 

Комисија за спровођење предметне јавне набавке 

 

Објавити на:  

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 1 (www.knjazevac.rs) 

 


