
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/1386 

Датум: 11.05.2016 године. 

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 05-2/2016  Санитетски потрошни материјал: 

 

Питање заинтересованог лица 1: 

Na strani 5/41 Vaše konkursne dokumentacije ste, pod tačkom  1 Finansijski kapacitet, kao 

dokaz neophodnog finansijskog kapaciteta  naveli  BON-JN za 2013, 1014 i 2015. Godinu. 

Obzirom da se po Zakonu o računovodstvu redovan završni račun predaje APR-u do 30.06., 

APR još ne izdaje BON JN sa uključenom 2015. godinom.  

Predlažemo da  izmenite konkursnu dokumentaciju tako što čete kao dokaz neophodnog 

finansijskog kapaciteta  tražiti  BON-JN za 2012, 1013 i 2014 godinu. 

____________________________________________________________________________ 

Број: 03/1398 

Датум: 12.05.2016 године. 

Питање заинтересованог лица 2: 

Molimo Vas da pojasnite za partiju 6-fiksir i razvijac za Ro filmove, da li je potrebno ponuditi 

dentalni fiksir i razvijač s obzirom na navedeno pakovanje, imajući u vidu da je pakovanje fiksira 

i razvijača koji se koriste za razvijanje analognih filmova - fiksir 2x25lit, odnosno razvijač 

2x20lit. 

______________________________________________________________________________ 

 

Број: 03/1402 

Датум: 12.05.2016 године. 

Питање заинтересованог лица 3: 

Da li je prihvatljivo da se kao dokaz za    Finansijski kapacitet, dostavi  BON-JN koji bez 2012. 

godine,tj koji obuhvata 2013 i 2014.godinu   

Naime, po podnetom zahtevu APR-u, dobili smo obaveštenje da  mogu da nam izdaju BON JN 

samo za 2013 I 2014, bez 2012, obzirom da nismo podneli Fin.i zveštaj za 2015. godinu. 

Ukoliko to nije prihvatljivo, predlažemo da umesto BON-JN kao sedokaz za Finansijski 

kapacitet predaju završni  računi za 2012, 2103 I 2014. godinom  i potvrdu NBS o likvidnsti  i 

ukoliko smatrate da je potrebno, u  tom smislu izvršite izmenu konkursne dokumentacije.  

Na ovaj način biste ste omogućili ravnoprane uslove za sve ponuđače  

 

 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број:03/1386-2 

Датум: 13.05.2016 године. 

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 05-2/2016  Санитетски потрошни материјал: 

Одговор заинтересованом лицу 1: 

Наручилац је Конкурсном документацијом сагласно ЗЈН захтевао као доказе БОН ЈН за 2013,2014 

и 2015. Како АПР није ажурирао достављене,завршне рачуне за 2015 год. и није у могућности да 

изда за све правне субјекте извештај о Бонитету за 2015г. 

Наручилац је одговором дана 21.04.2016. обавестио Понуђаче да ће бити прихватљиви и извештаји 

о Бонитету за 2012,2013 и 2014.годину. 

__________________________________________________________________________________ 

Број: 03/1398-2 

Датум: 13.05.2016 године. 

Одговор заинтересованом лицу 2: 

Комисија остаје при захтеваним паковањима и количинама из Конкурсне документације. 

_____________________________________________________________________________ 

Број: 03/1402-2 

Датум: 13.05.2016 године. 

Одговор заинтересованом лицу 3: 

Наручилац је Конкурсном документацијом сагласно ЗЈН захтевао као доказе БОН ЈН за 2013,2014 

и 2015. Како АПР није ажурирао достављене,завршне рачуне за 2015 год. и није у могућности да 

изда за све правне субјекте извештај о Бонитету за 2015г. 

Наручилац је одговором дана 21.04.2016. обавестио Понуђаче да ће бити прихватљиви и извештаји 

о Бонитету за 2012,2013 и 2014.годину. 

Не достављене извештаје о Бонитету за везане три године 2013,2014 и 2015 или 2012,2013 и 2014 

год. је неприхватљиво и понуда која не садржи захтеване извештаје о Бонитету ће бити одбијене 

као неприхватљива. 

 

 

                                                                                        Комисија за ЈН 05-2/2016 

 


