
 
 

Питања и одговори 

у вези са конкурсном документацијом у поступку јавне набавке 

услуге кредита за куповину основних средстава, број 7/2015 

 
 
Питање 1. 
 
У делу 4.29. (Средства финансијског обезбеђења) конкурсне документације, у складу са 
Законом о ЈН, тражите од понуђача да на име финансијског обезбеђења уз понуду доставе и 
оригинал гаранције за озбиљност понуде и оригинал писма о намерама за издавање 
банкарске гаранције за добро извршење посла. Као појашњење на страни 15 постоји 
напомена да банка понуђач не може сама себи издати банкарску гаранцију нити писмо о 
намери.  
 
С обзиром на компликовану и временски захтевну процедуру задуживања банке као 
финансијске институције код друге финансијске институције (банке), посебно на тако 
дугачак рок (10 година + 1 месец),  да ли можете да размотрите могућност да банка 
понуђач  у исто време буде и гарант (као што је то до сада било уобичајено у пракси)? 
 
Одговор 1. 
 
Наручилац остаје при услову из конкурсне документације да понуђачи не могу сами себи 
издати гаранцију за озбиљност понуде и писмо о намерама за издавање банкарске гаранције 
за добро извршење посла. 
 
Питање 2. 
 
Такође Вам, у прилогу, шаљем и списак документције коју Вас молим да нам доставите, 
уколико сте у могућности:  

Закључни листови (синтетички, троцифрени) за 2012, 2013 и 2014. 
 

Одговор 2. 

Наручилац је доставио понуђачу закључне листове (синтетичке, троцифрене) за 2012, 2013 
и 2014 годину у прилогу 1 овог одговора. 

 



Питање 3. 
Комплетан извештај овлашћеног ревизора за последње две године. 
 
Одговор 3. 
Наручилац је доставио понуђачу комплетан извештај овлашћеног ревизора за последње две 
године у прилогу 2 овог одговора. 
 
Питање 4. 
Синтетички, троцифрени, бруто биланс односно периодични извештај из 2015 не старији од 
месец дана (последњи дан претходног месеца) 
 
Одговор 4. 
Наручилац је доставио синтетички, троцифрени бруто биланс на дан 31. март 2015. године 
у прилогу 3 овог одговора. 
 
Питање 5. 
Сагласност за доставу и прибављање података из кредитног бироа. 
 
Одговор 5. 
Наручилац је доставио сагласност за доставу и прибављање података из кредитног бироа. 
 
Питање 6. 
Потврда о измиреном порезу (Пореска управа) не старија од 15 дана;  
 
Одговор 6. 
Наручилац ће због техничких проблема у Пореској управи накнадно доставити понуђачу 
потврду о измиреном порезу. 
 
Питање 7. 
Збирни преглед купаца и збирни преглед добављача (почетно стање, дуговни и потражни 
промет и стање)  на 31.12.2014. 
 
Одговор 7. 
Наручилац је доставио збирни преглед купаца и збирни преглед добављача (почетно стање, 
дуговни и потражни промет и стање)  на 31.12.2014. године у прилогу 4 овог одговора. 
 
Питање 8. 
Попуњене „припремне табеле“. За дугорочна финансирања пројекције биланса стања и 
успеха морају одговарати року трајања аранжмана. 
 
Одговор 8. 
Наручилац је доставио понуђачу пројекцију биланса стања и биланса успеха до 2025. године 
у прилогу 5 овог одговора, остале податке из „припремних табела“ наручилац је адекватно 
обелоданио у конкурсној документацији. 
 
 
 



ПРИЛОГ 1. 

 











 



 



ПРИЛОГ 2. 

 









































































































































































































































 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОГ 3. 

 
 









 



ПРИЛОГ 4. 

 



 



ПРИЛОГ 5. 

 
 


