
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojasnjenjima konkursne dokumentacije JN br 

06/19-M 

 
Postovani, 

 

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, molimo Vas za sledeca pojasnjenja konkursne dokumentacije: 

 

1. Na strani 6 konkursne dokumentacije pozicija Finansijski kapacitet, trazi se promet predmetnih usluga 

minimum 2.000.000, da bi se odmah nakon toga na strani 7 konkursne dokumentacije za istu poziciju 

Finansijski kapacitet trazilo 4.000.000 rsd. 

Koji zahtev je tacan? Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju u skladu sa tacnim zahtevom 

finansijskog kapaciteta. 

 

2. Prilikom zamene fluo cevi, da li iste ostaju kod narucioca kako bi ih on zbrinuo u skladu sa Zakonom ili 

je to obaveza izvodjaca? 

 

S postovanjem, 

 

 

ОДГОВОР 

 
Поштовани, 

Хвала Вам што сте нам указали на грешке које смо направили приликом сачињавања конкурсне 

документације. На основу члана 20, став 1. Закона о јавним набавкама (" Сл. гласник РС" бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015) шаљемо Вам додатне информације као одговор на Вашe захтевe за додатним 

појашњењима везано за ЈН 06/19-М, који сте нам проследили  27.10.2019.године.  

 

1. На страни 7 у делу Финансијски капацитет: 

 

Финансијски капацитет 

Да понуђач није имао блокаду рачуна у последњих 6 месеци;  има позитивно пословање 

последње  3 године; и  да је у претхододне три обрачунске  године остварило  укупан 

минимални  промет предметних услуга у висини двоструког износа од процењене  вредности 

предметне набавке (минимум 4.000.000,00 динара). 

  мења се и сада гласи: 

 

 Финансијски капацитет 

 

Да понуђач није имао блокаду рачуна у последњих 6 месеци;  има позитивно пословање 

последње  3 године; и  да је у претхододне три обрачунске  године остварило  укупан 

минимални  промет предметних услуга у висини двоструког износа од процењене  вредности 

предметне набавке (минимум 2.000.000,00 динара). 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. На страни 5. Додаје се: 

 

2.5. Добављач се, ради извршења посла, обавезује да: 

- обезбеди стручну радну снагу и одреди руководиоца послова; 

- спроводи мере заштите на раду и осигурање радника; 

- води уредно прописану документацију о извођењу радова; 

- надокнади или отклони причињену штету; 

- уклони по завршетку радова преостали материјал и отпад у складу са Законом. 

У случају да Наручилац има примедби на квалитет извршених радова обавестиће о томе 

Добављача одмах по сазнању за утврђене недостатке, а Добављач је обавезан да утврђене 

недостатке без одлагања отклони и о томе обавести Наручиоца. 
 

 

 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

                                                                         

 

 

     ЈП „ГСА“ Панчево 

    Комисија за јавну набавку                                                                           


