
Адреса: 18000 Ниш, Благоја Паровића 3, АИК банка ж.р.105-1623-10; Banca Intesa ж.р.160-7356-27; 

 тел./факс.+381 18 4533 927, Директор: 4530 413 

www.nitoplana.rs     e-mail:  nitop@nitoplana.rs 

 

 

Портал јавних набавки 

 

Интернет страница Наручиоца 

 

 
 

 

             

             

             

             

      

 

НАШ ЗНАК: 04-2/ 

 

ВАШ ЗНАК:          

 

НИШ, 27.09.2019. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Достава одговора на питање понуђача  

 

 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш, као Наручилац, спроводи поступак набавке у отвореном 

поступку, ради закључења уговора,  набавка радова Изградња и реконструкција топлотних 

подстаница Партија 2 – Набавка, испорука и уградња подстаница објеката, повезивање 

прикључних подстаница са прикључним топловодима и подстаницама објеката, 

повезивање подстаница објеката са унутрашњим грејним инсталацијама,  а за коју су 

Позив за подношење понуда и Kонкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки 

и интеренет страници Наручиоца, дана 26.08.2019. године.  

Заинтересовано лице дана 26.09.2019. године, доставило је Наручиоцу, путем 

електронске поште, допис којим се захтева појашњење конкурсне документације у вези са 

припремањем понуде, заведен под бројем 04-2/12  од 26.09.2019. године, у вези јавне радова 

Изградња и реконструкција топлотних подстаница Партија 2 – Набавка, испорука и уградња 

подстаница објеката, повезивање прикључних подстаница са прикључним топловодима и 

подстаницама објеката, повезивање подстаница објеката са унутрашњим грејним 

инсталацијама. 

У складу са чланом 54. и 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), објављујемо следећи одговор: 

 

 

ПИТАЊЕ: 

Молимо Вас за разјашњење у вези тачке 3. ("Додатни услови за учешће у поступку јавне 

набавке"), тачка 2. ("Финансијски капацитети"), подтачка 1, у којој се захтева да понуђач 

докаже да је у претходне 3 године остварио минимално 14.000.000 прихода, док се у додатном 

објашњењу, као доказ траже биланси стања и успеха само за 2018. годину. 

Наиме, из нашег Биланса успеха за 2018. годину, који ћемо Вам са потврдом о предаји 

доставити, види се да је укупан пословни приход у тој и протходној (2017.) години износио 

преко 23.000.000 динара. Да ли је, онда, потребно да Вам достављамо биланс за 2017. годину? 

Такође, нисмо у могућности да са сајта АПР-а одштампамо билансе и потврду за 2016. годину, 

па Вас молимо да нам одговорите да ли су они уопште потребни? 

 

ОДГОВОР: 

Одредбом члана 76. став 1. ЗЈН прописано је да Наручилац у конкурсној документацији 

одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, док је одредбом става 2. истог члана 

прописано да Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета и 

то увек када је то потребно а имајући у виду предмет јавне набавке. 

Такође, чланом 77. став 2. тачка 1) ЗЈН прописан је начин доказивања услова финансијског 

капацитета. 
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Обзиром да је Наручилац, дефинишући додатне услове у конкурсној 

документацији, пратио одредбе Закона о јавни набавкама, потенцијалним понуђачима 

оставио рок дужи од 30 дана за припремање одговарајуће и прихватљиве понуде, и да како 

би се пристигле понуде могле да упореде, Наручилац остаје при захтевани доказима за 

испуњење финансијског капацитета. 

Као доказ о испуњености додатног услова у погледу финансијског капацитета подтачка 

1) да је понуђач у претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018) које претходе 

објављивању позива остварио приход у минималном износу од 14.000.000,00 РСД (за све 

године – укупно), Наручилац захтева доставу неког од следећих доказа: 

 Извештај БОН-ЈН (за 2016, 2017 и 2018. пословну годину) – издат од Агенција за 

привредне регистре – Центра за Бонитет, који мора да садржи сажете статусне податке 

понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године. 

 биланса стања/успеха са мишљењем овлашћеног ревизора уколико је мишљење ревизора 

законски обавезно за 2016, 2017 и за 2018 пословну годину 

Потребно је доставити податке и за 2016.годину, како је Наручилац навео у конкурсној 

докуентацији. 

 

Одговор сачинила комисија за предметну набавку, образована решењем бр. 04-2/3 од 

09.08.2019.године. 

 

 

        ДИРЕКТОР 

 

                   Предраг Милачић, дипл. ел. инж 
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