
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 16/2020 – 

Набавка полиетиленске фолије, врећа и кеса за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

Питање бр. 1: 

На страни бр. 6 конкурсне документације као начин доказивања додатног услова тражи се 

образац Извештај о бонитету БОН-ЈН за 2017,2018 и 2019год. У апр-у не постоји објављен 

финансијски известај за 2019 јер законски рок за доставу још траје. 

Како да докажемо 2019 ако је обавеза достављања финансијског извештаја до 

30.06.2020.год.? Молимо за исправку података у делу конкурсне документације. 
 

Одговор 1. 
Наручилац прихвата примедбу и сходно члану 63. Закона о јавним набавкама врши измену на 

страни 6 код додатних услова тачка 1 б) мења се и гласи:  

1) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, и то:  

a) да је понуђач, подизвођач и сваки члан групе понуђача у поседњих 6 месеци који претходе 

месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади. 

b) да понуђач, подизвођачем или група понуђача има у периоду од 3 (три) године (2017.  и 

2018. година) приход у најмањем износу од 5.000.000,00 динара 

c) да понуђач у у периоду од 3 (три) године (2017. и 2018. година) није исказао губитак у 

пословању 

Начин доказивања додатног услова: 
- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН (за правна лица) 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 

2017. и 2018.  годину, као и податке о данима неликвидности. 

- Потврда пословне банке (за предузетника). 
- Потврда Народне банке Србије (за Правна лица) да понуђач у последњих шест месеци који 

претходе месецу 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. 

 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 ; 

 
Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на питања, 

сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик конкурсне 

документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 16/2020,  

дана 29.06.2020. године 


