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Наручилац:Градска управа Бор 
Бор, ул. Моше Пијаде бр.3 
ПИБ: 100568330 
Матични број: 07208529 
 
       ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача 

у вези јавне набавке редни број - ЈН ГУ 42-Р/2019  - Унапређење енергетске ефикасности -Замена спољне столарије 

ОШ „3. октобар“ у Бору, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
 
  

     А)    Потенцијални понуђач је дана 07.03.2019. године поставио следеће питање: 

         Postovani, 

Molimo da nam u vezi pripreme ponude za javnu nabavku broj  JN GU 42-P/2019 – 
Unapređenje energetske efikasnosti – Zamena spoljne stolarije OŠ ’’3. oktobar’’ u Boru 
dodatno pojasnite zahtevani faktor prolaza toplote štoka/rama Uf=0,94 W/m2K. 

Molimo da nam odgovorite zašto je upravo ovaj faktor tražen s obzirom na to da je termalna 
provodljivost celokupnog proizvoda bitna za energetsku efikasnost a ne elemenata od kojih 
se proizvodi? Da li je Uf=0,97 W/m2K dovoljan da zadovolji termalne karakteristike proizvoda 
i energetsku efikasnost objekta? 

          На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-83/2019-III-01, од  
19.02.2019.год, дала је дана 11.03.2019. године следећи одговор:  

1. Као што сте и  навели у питању, термална проводљивост или топлотна 
кондукција је битна за целокупни производ а пошто су штокови саставни део производа, 
потребно је да његова топлотна проводност буде што мања како би се задовољила 
енергетска ефикасност објекта. Из тог разлога у предмеру је стављена одређена 
вредност односно максимално дозвољена. 
 
 

     Б) Потенцијални понуђач је дана 10.03.2019. године поставио следеће питање: 

        U konkursnoj dokumentaciji za predmetnu nabavku u dodatnim uslovima za učešče, na strani 11 od 37, stoji 

sledeći uslov: 

„1) da raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom : 

A) da ponuđać u periodu od godinu dana pre objavlјivanja Poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih 

nabavki nije bio u blokadi više od 5 dana neprekidno.“,  

dok je na strani 13 od 37, navedeno da ponuрači kao dokaz dostavljaju sledeće: 

„A) Dokaz: Ponuđač dostavlјa Potvrdu Narodne banke Srbije - odelјenje za prinudnu naplatu 

B) Dokaz: Izveštaj o bonitetu - Obrazac BON-JN koji izdaje Agencija za privredne registre, koji mora da sadrži 

statusne podatke ponuđača, sažeti bilans stanja i bilans uspeha za prethodne tri obračunske godine. 

Privredni subjekt koji u skladu sa Zakonom o računovodstvu vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva 

dostavlјa bilans uspeha, poreski bilans i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihod od 
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samostalne delatnosti za prethodne tri obračunske godine izdat od strane nadležnog poreskog organa na čijoj 

teritoriji je registrovano obavlјanje delatnosti. 

Privredni subjekt koji nije u obavezi da utvrđuje finansijski rezultat poslovanja (paušalac dostavlјa potvrdu 

poslovne banke o ostvarenom ukupnom prihodu na poslovnom-tekučem računu za prethodne tri obračunske 

godine.“ 

Da li će ponuđač dokazati da ispunjava navedeni uslov ukoliko dostavi samo potvrdu NBS koja sadrži zahtevane 

podatke, a ne dostavi i BON-JN za prethodne tri obračunske godine? 

Napominjemo da ponuрači ne mogu dostaviti BON-JN za prethodne tri obračunske godine koji sadrži i podatke 

za 2018. godinu iz razloga što APR još uvek ne izdaje BON-JN sa podacima za 2018. godinu, obzirom da je rok za 

dostavljanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu tek 30. jun 2019. godine, te da tek nakon tog datuma BON-JN 

moћe biti izdat za period 2016-2018 godine. Ispunjenost uslova da ponuрač u periodu od godinu dana pre 

objavlјivanja Poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki nije bio u blokadi viљš od 5 dana 

neprekidno, se nedvosmisleno može utvrditi iz potvrde NBS. 

 
       На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-83/2019-III-01, од  
19.02.2019.год, дала је дана 11.03.2019. године следећи одговор:  

1. Доказ B) не треба доставити јер у делу где су наведени додатни услови (стр. 11. од 
37) није тражен тај услов, обзиром да је у питању грешка техничке природе у 
конкурсној документацији предметне набавке на стр. 13. од 37. 

 
 
***Додатна појашњења и одговори на питања потенцијаних понуђача су саставни део конкурсне 

документације 

           

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ГУ 42-Р/2019 

 


