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РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ   

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  

Комисија за јавну набавку ОП-3/2018  

Број: XXV-404-4/20-5 

Дана: 27. фебруара 2020. године 

Шифра: ОП-3/2020 

Нови Сад 

АИ 

 

 

Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке радова на реконструкцији Спортског објекта уз стадион у Руменачкој 

152, шифра: ОП-3/2020 

 

 

Наручилац је, путем електронске поште, од заинтересованог лица, примио Захтев за додатним 

информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку радова на реконструкцији 

Спортског објекта уз стадион у Руменачкој 152, шифра: ОП-3/2020, којим су постављена питања те 

наручилац објављује и питања и своје одговоре:   

 

Питање број 1: Поштовани, молимо додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку број ОП-3/2020 - радови на реконструкцији Спортског објекта уз стадион у 

Руменачкој 152: 

1. Као доказ за додатни услов под тачком 1.1 тражен је „BON-JN-односно извештај о бонитету за 

јавне набавке, Агенције за привредне регистре за 2017, 2018 и 2019. годину (Уколико АПР није 

завршио податке за 2019. годину, доставити извештај који се односи на 2017. и 2018. годину и 

фотокопију биланса стања и успеха за 2019. годину. 

2. С обзиром да је према чл. 33 и 35. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 

30/2018) рок за достављање Редовних годишњих извештаја 30. јун 2020. године, молим да 

измените конкурсну документацију и као доказ наведете БОН-ЈН односно извештај о бонитету за 

јавне набавке, Агенције за привредне регистре за 2016, 2017. и 2018. годину. 

 

Одговор број 1: Наручилац је поред обавезних услова прописао да понуђач који учествује у 

поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 

дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то да је понуђач остварио пословни приход од 

најмање 120.000.000,00 динара у претходне три године (2017, 2018. и 2019. године);  

Према члану 35. став 1, Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр.62/2013, 30/2018 и 73/2019-

др.закон) правна лица и предузетници дужни су да, за статистичке и друге потребе, доставе Агенцији до 

краја фебруара наредне године: Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај за пословну 

годину која је једнака календарској.   

Комисија за јавну набавку напомиње да је једини разлог тражења финансијских извештаја то да се 

увери да потенцијални понуђач има довољан ниво тражених прихода у претходне три године.  

Питање број 2:  Поштовани, молимо додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку број ОП-3/2020 - радови на реконструкцији Спортског објекта уз 

стадион у Руменачкој 152: 

1. Као доказ за додатни услов под тачком 4. тражено је да се достави следеће: 

4.1  Изјава о кључном техничком особљу – попуњена, потписана и оверена печатом од стране 

овлашћеног лица понуђача (Саставни део конкурсне документације је Образац Изјаве о 

кључном техничком особљу), 

4.2  За инжењера са лиценцом, поред осталих доказа, доставити и фотокопију лиценце 

Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

Молимо потврду да је као доказ за испуњење додатних услова под тачком 4 довољно доставити: 
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- Изјаву о кључно техничком особљу и 

- За инжењера са лиценцом - фотокопију лиценце Инжењерске коморе Србије или 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно, да није потребно 

достављати фотокопије одговарајућих М образаца- пријаве на обавезно социјално осигурање, 

уговора о раду или уговора којим се регулише рад ван радног односа. 

 

Одговор број 2: Комисија за јавну набавку изјављује да је као доказ за кадровски капацитет 

тражена само изјава о кључно техничком особљу и за инжењера са лиценцом - фотокопијa лиценце 

Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Значи, 

није потребно достављање М образаца- пријаве на обавезно социјално осигурање, уговора о раду или 

уговора којим се регулише рад ван радног односа. 

 

Питање број 3:  Поштовани, молимо додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку број ОП-3/2020 - радови на реконструкцији Спортског објекта уз 

стадион у Руменачкој 152: 

1. На странама 37, 38, 39, 40 и 41 Конкурсне документације - VIII Образац структуре понуђене 

цене (предмер радова) на позицији 4.6.2.1.1 Разводни ормани, под редним бројем  

1. Postojeći MRO,  

2. RO PR,  

3. RO SP 1,  

4. RO SP 2,  

5. RO TERETANA i  

6. RO KUHINJA  

Наведене су количине за сваки од делова разводног ормана а на крају сваког редног броја стоји 

„Укупно разводни ормар - комплет“, уз напомену да за редни број 2. РО ПР НИСУ наведене количине 

за „поднапонски окидач“ и „печуркасти тастер, на врата, црвени, НО-НЦ“, као што су наведене у 

осталим редним бројевима.  

Молимо појашњење да ли у VIII Образац структуре понуђене цене (предмер радова) треба се 

упишу цене за сваки од делова разводног ормана, као и за комплет разводни орман.  

Молимо појашњење да ли на страни 42. конкурсне документације у реду УКУПНО-РАЗВОДНИ 

ОРМАНИ у збиру треба да буду и цене за сваки од делова и за комплете разводних ормана. 

 

Одговор број 3: У Предмеру радова, тј. Обрасцу структуре цене, треба попунити све ставке 

јединичним ценама. Имајући у виду конкретну ситуацију, за упоређивање понуда ће бити меродавне 

цене комплета,  док ће јединичне цене појединих елемената само служити уколико се појави потреба за 

обрачунавањем вишкова или мањкова електро материјала. Дакле, за израчунавање укупног збира цена 

разводних ормана у позицији „УКУПНО-РАЗВОДНИ ОРМАНИ“ треба само сабрати цене комплета, а 

не и цене комплета и јединичне цене. Имајући у виду речено, понуђачи могу унети јединичне и укупне 

цене и за две позиције којима недостаје количина, како би њихова понуда била јаснијa, али понуде 

понуђача који не попуне такве позиције неће бити одбијене због тога. 

 

 

Заинтересована лица која нису задовољна одговорима које су добили, могу додатно образложити 

своја питања или захтеве и поново их упутити, а Комисија ће сваки захтев детаљно размотрити и увек, 

када је то могуће и оправдано, изаћи у сусрет сваком оправданом захтеву заинтересованог лица. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку ОП-3/2018 

 

 


