
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац           
Kомисија за јавну набавку                                
Број: IV-404-119/9 
Дана: 05.08.2014. године 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 
бр.124/2012), објављује  
 

Одговор на питање бр. IV-404-119/9, од дана 04.08.2014.  
 
 

За јавни набавку у отвореном  поступку  бр. ЈН I–17/2014-  
задуживање општине за финансирање капиталних инвестиционих расхода-за 
предфинансирање ИПА пројеката  потенцијални понуђачи поставили су  
питања на која дајемо одговоре. 
 
1 .С обзиром да сте вршили измену конкурсне документацији - промена тражене 
валуте, да ли ћете достављати кориговане обрасце понуде?  
Одговор: 
-Не 
 
 
2  Такође, с обзиром да се сада ради о индексираном кредиту, молим вас за следеће 
информације:  
 a) - Ради упоредивости понуда, на који дан треба користити средњи курс за ЕУР 
(за прерачун РСД 29 милиона у евре)?  
b)- Да ли каматна стопа мора да буде фиксна, или може да буде изражена кроз 
ЕУРИБОР?  
- Уколико је променљива, који ЕУРИБОР треба да се користи (месечни, 
тромесечни, шестомесечни), и за понуду - на који датум узети вредност односног 
ЕУРИБОР-а? 
 
 
Одговор: 
a)  На дан отварања понуда. 
б) Каматна стопа може да буде фиксна или променљива.Уколоко је применљива  
користити тромесечни ЕУРИБОР на дан отварања понуда. 
 
3. Према члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама (ЗЈН) прописано је да „Лице 
уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно 
пријаве доказује испуњеност обавезних услова“,  док је ставом 5. члана 79. 
прописано да „Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не 
садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је 



понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни.“   
Наведене одредбе Ви, као Наручилац, не наводите у Конкурсној 
документацији па Вас молимо да ускладите конкурсну документацију са 
Законом о Јавним Набавкама. 
   

а.      Банка  је уписана у регистар понуђача и да у складу са Законом је исто 
доступно на интернет stranici 
http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/, а потврду можемо 
доставити у слободној форми 

б.      Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама 
- поседовање дозволе за рад НБС, се доказује на један од ова два начина: 
1.            позивањем на интернет адресу Народне банке Србије: 
http://www.nbs.rs/internet/cirilica/50/50_2.html  где постоји списак банака које 
имају важећу дозволу за рад и где су наведени подаци о решењу којим је та 
дозвола дата, или 
2.            достављањем Решења НБЈ – дозвола за рад, Потврде НБС и Решења 
АПР о промени назива Банке, која вам достављам у прилогу.  
  

Молим Вас да нам за ставке под а и б одговорите који начин доставе ћете сматрати 
прихватљивим. 
Одговор: 
Као што и сами наводите „Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду 
зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, 
ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни.“ Приватићемо све наведено под а и б. 
  
 
 
4. Да ли је Општина обезбедила све неопходне дозволе и сву пројектну 

докуменатцију за пројекте који су предмет финансирања? 

Одговор:    -Да. 

 


