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Одговор на постављена питања заинтересованог понуђача у јавној набавци број 8/13 
''Израда пројеката оптимизације саобраћајних токова по партијама'' 

 
 
 
 
Понуђач је поставио питања и тражио појашњење конкурсне дкументације: 
 
1)   Референце којима се доказује испуњеност услова о пословном капацитету из тачке 6 – Да ли 
је за доказивање услова наведеног у тачки 6.2, извршења услуге симулације саобраћаја на 4 
раскрснице, могуће помоћу једног референтног пројекта у оквиру кога је рађена симулација на 
већем броју раскрсница?  
 
2)   Да ли је и финансијски капацитет доказује на обрасцима 7?  
 
3)У вези са Партијом 1 – Да ли постоји грађевински пројекат реконструкције Славије којим је 
дефинисан планирани изглед трга?  
 
4) Услов 4. на страни 5: 
 ''4. Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине  у складу са  
прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији, што  
понуђач доказује достављањем:   уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде 
да је  
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио  
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, односно надлежног органа државе на 
чијој  
територији понуђач има седиште. 
*   Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.'' 
 Да ли је неопходно да ови докази буду стари не више од  два месеца јер се ове потврде по 
закону издају са роком важности од 6 месеци? 
 
  
 
Одговор комисије за јавну набавку: 
 
 
 

Одговор на прво питање: 
 
Комисија ће као други доказ пословног капацитета прихватити и доказ о извршењу услуга 
симулација на четири индивидуалне раскрснице и доказ о извршењу услуга симулације на мрежи 
саобраћајница која обухвата најмање четири раскрснице. 
 
 
 
 
 

Република Србија 
Град Београд 
Градска управа града Београда 
Секретаријат за саобраћаj 
Редни број јавне набавке 8/13 
Ев.бр. IV – 02 бр. 404-9/2013 
03.09.2013. године 
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Одговор на друго питање: 
Не. 
У Конкутрсној документацији је предвиђено да се финанијски капацитет понуђача за учешће у 
поступку предметне јавне набавке доказује достављањем: 

Уколико је понуђач правно лице, Извештаја  о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН),  за претходне три обрачунске године, (2010., 2011. и 2012. 
годину) 
Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о 
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач 
је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у 
коме је објављен  позив прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје 
Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и 
налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период; 

           Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води     
           пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства: 

- биланса успеха, пореског биланса и пореске пријаве за утврђивање пореза на 
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног 
пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за 
претходне три године (2010., 2011. и 2012. годину). 

- потврде пословне банке о оставерном укупном промету на пословном – текућем 
рачуну за три обрачунске године (2010, 2011. и 2012. годину). 

Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за 
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да 
докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је 
објављен позив прилагањем и потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна 
банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период; 

 
 
Одговор на треће питање: 
Постоји идејни грађевински пројекат реконструкције Славије којим је дефинисан планирани 
изглед трга. 
 
Одговор на четврто питање: 
Од доношења новог Закона о јавним набавкама ови докази не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда.  
 
 
 
                                                                                              

                                                                   Комисијa за јавну набавку 
 
                                                                       
                                                                            


