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Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућен путем 

електронске поште (maila) дана 18.04.2017. године за јавну набавку добара у отвореном 

поступку – Набавка горива, број 07/17-С. 

 

  

Дана 18.04.2017. године у 10,47 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске 

поште питања - везано за јавну набавку добара у отвореном поступку – Набавка горива, 

број 07/17-С. Наручилац је дана 18.04.2017. године у 11,11 часова електронским путем 

потврдио пријем питања. 

 

Питање у 10,47 часова: 

 

„Поштовани, 

 

Поводом предмета ЈНВВ бр. 07/17-С, потребна су нам додатна појашњења: 

 

На страни 20. стоји као један од услова: 

 

1. Да понуђач  располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 

а)  у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.) није пословао са губитком;  

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити Биланс стања и Биланс 

успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2014, 2015. и 2016. годину) са 

мишљењем овлашћеног ревизора за 2015. и 2016. годину, ако је понуђач субјект 

ревизије у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији. 

 

Питање: Сходно закону о рачуноводству, као крајњи рок за достављање редовног 

финансијског извештаја за 2016. годину, наводи се да 30.06.2017.година, тако да од 

понуђача није могуће тражити да достављају ове документе пре законсог рока. Оно што 

понуђачи могу доставити су биланси из 2016. године који су достављени Агенцији за 

привредне регистре за статистичке потребе, а чији је рок био 28.02.2017.“ 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена 

питања. 

 

Одговор на питање: 

 

1. Наручилац прихвата приговор потенцијалног понуђача и у складу са истим, избрисаће 

додатни услов у погледу финансијског капацитета у Конкурсној документацији и 

продужити рок за достављање понуда. Обавештење о измени конкурсне документације са 
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измењеном конкурсном документацијом биће доступно сваком заинтересованом лицу на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

С поштовањем, 

 

                                                                   

    ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

      

 

 


