
 
 

 

 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, (у 
даљем тексту „Наручилац“) 
 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, јавна набавка број 5/2015 , и измена конкурсне 
документације у делу који се односи на додатни услов за испуњавање финансијског 
капацитета 

 

Заинтересовано лице је дана 3.2.2015. године, доставио путем електронске поште захтев за 
појашњењем и предлог следеће садржине: 
 

„Детаљном анализом конкурсне документације за јавну набавку бр. 5/15 – Набавка добара, 

Стационарни колор доплер апарат за ултразвучну дијагностику, за потребе Специјалне 

болнице за рехабилитацију, установили смо да су нам потребне додатне информације и 

појашњења, па Вас у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, молимо за следеће: 

На страни 5 од 59 конкурсне документације у делу Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75 и 76 закона захтевали сте: „Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-

ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о 

бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, 

показатеље за оцену бонитета за 2012, 2013. и 2014. годину, као и податке о данима 

неликвидности.“ 

Имајући у виду да је законски рок за предају финансијских извештаја за 2014. годину 

28.02.2015., и да је потребно још неколико месеци до добијања Извештај о бонитету за 

јавне набавке БОН-ЈН, Агенције за привредне регистре, да ли је за наручиоца прихватљиво 

да измени овај захтев тако да гласи: „Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету 

правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за 

оцену бонитета за 2011, 2012 и 2013. годину.“ 

Како је Комисија за јавне набавке уочила исправност предлога заинтересованог лица, те 

немогућност испуњавања захтеваног услова на начин на који је првобитно захтевано, за 

Наручиоца је прихватљиво да се учини предложена измена, тако да на основу члана 54. 

став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012), 

Комисија за јавну набавку Наручиоца, образована за спровођење поступка, прихвата 

предлог заинтереосваног лица и мења садржину и начин доказивања захтеваног услова на 

страни 5/59 конкурсне документације у делу Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75 и 76 закона, који се мења и сада гласи: 

 



 

 

 

 

 

„Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи 

сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2011, 2012 и 2013. 

годину.“ 

Измена учињена одговором на предлог заинтересованог лица, представља измену 

конкурсне документацију у погледу додатног услова који се односи на доказивање 

финансијског капацитета из тачке 1. додатних услова за учешће у поступку јавне набавке.  

Додатни услов из тачке 1 и начин доказивања сада у целости гласе: 

1) да располаже неопходним финансијским капацитетом: да понуђач у пословној 2011, 

2012. и 2013. години није исказао губитак у пословању и  да у последњих шест (6) 

месеци који претходе дану објављивања позива за подношење понуда   на Порталу 

јавних набавки  није био у блокади. 

 

Начин доказивања додатног услова: 

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи 

сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2011, 2012. и 2013. 

годину.“ 

- Потврда Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе 

дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у 

блокади 

- Напомена:  

▪ Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 6 

месеци, није неопходно достављати посебан доказ о блокади. 

▪  У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) 

група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за 

чланове групе који испуњавају тражени услов. Носилац групе мора имати најмање 

60%, тачком 1 захтеваних пословних прихода. 

▪ У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 2. и 3. (да није 

било губитка, да није био у блокади) доставити за све чланове групе . 

▪ У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба 

доставити за подизвођача. 

 

 



 

 

 

 

 

У Бањи Ковиљачи, 

дана 4.2.2015. године 

Комисија за јавне набавке Наручиоца 

 

 

 


