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Република Србија 
Град Зајечар 
Градска управа града Зајечара 
Трг Ослобођења бр. 1 
Зајечар 
 
Број: 404-73/5 
Датум: 02.03.2020. 
 
 
 У поступку јавне набавке мале вредности број 404-73 – набавка добара – горива за 
потребе возног парка Градске управе града Зајечара 
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ  ПОНУЂАЧ ПОСТАВИО ЈЕ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 
 
 

Питање бр. 1 – На страни бр 8. Наводите следеће 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1.ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

Докази који се достављају: 

1.Биланс успеха за претходне три године (2017, 2018,одину) са мишљењем 

овлашћеног ревизора за 2017, 2018, 2019. годину - мишљење ревизора је потребно 

само ако пословање подлеже обавезној годишњој ревизији. 
 

Обзиром да биланси за 2019 годину у вецини фирми нису јавно објавлени (сто је у 
скалду са законом) молимо Вас да узмете у обзир да готово да није могуце доставити 
тразени податак за 2019 годину ,те Вас молимо за промену конкурсне документације. 

 
Одговор на постављено питање бр. 1: Рок за истовремено достављање података 

за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину је 2. 
март 2020. године. 

Комисија ће узети у разматрање Вашу понуду уколико доставите предат финансијски 
извештај за статистичке потребе за 2019. годину. 

Поменути услов измењен је I Изменом конкурсне документације број 404-73/4 од 
02.03.2020. године. 

 
Питање бр. 2 – На страни број 25. А везано за средства финансијског обезбедјења за 

озбиљност Понуде захтевано је следеце 
 

Понуђач је дужан да достави: 

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде банкарску гаранцију у висини  

од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком завења од минимум 60 дана. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: 

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 

измени своју понуду; 

 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 

јавној набавци; 

 понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 

добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 



Страна 2 од 2 
 

Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није 

закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 
 
Молимо Вас за промену документације везано за банкарску гаранцију И да се уместо 

исте достави меница за озбиљност Понуде ( сто 99% јавних предузеца трази) 
 
Процесс издавања банкарске гаранције код банака је мало дузи, а обзиром на кратак 

рок за достсву понуде ,молимо за промену услова. 
 
Одговор на постављено питање бр. 2: Поменути услов измењен је I Изменом 

конкурсне документације број 404-73/4 од 02.03.2019. године. 
 

 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕЂЕЊЕ ЈН 404-73 


