
Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/1230 

Датум: 21.04.2016 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: 

Beograd, 21.4.2016. 

PREDMET: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu 

nabavku: Sanitetski potrošni materijal – JN 05-02/2016 

Poštovani,  

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama, molimo da nam kao zainteresovanom licu u 

predmetnom postupku javne nabavke dostavite dodatno pojašnjenje vezano za sledede: 

1. PITANJE: 

U poglavlju br. 4. konkursne dokumentacije, naručilac je odredio dodatne uslove za učešde u 

postupku javne nabavke: 

“1)Uslov: 2) da ponuđač u poslovnoj 2013, 2014. i 2015. godini nije iskazao gubitak u poslovanju  

Dokaz: 

Izveštaj o bonitetu za javne nabavke BON-JN Agencije za privredne registre, Registar finansijskih 

izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, koji sadrži sažeti bilans stanja i uspeha, 

pokazatelje za ocenu boniteta za 2013, 2014. i 2015. godinu, kao i podatke o danima nelikvidnosti.“ 

U skladu sa nevedenim, obaveštavamo Vas da se sastavljanje, dostavljanje, obrada i javno 

objavljivanje ZAVRŠNOG RAČUNA (finansijskih izveštaja) za 2015. godinu, vrši na osnovu: 

- Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ broj 62/2013), 
- Zakona o reviziji („Službeni glasnik RS“ broj 62/2013), 
- Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) čiji je prevod utvrdilo i objavilo 

ministarstvo nadležno za poslove finansija („Službeni glasnik RS“ br. 35/2014), 
- Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), 

čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija („Službeni glasnik RS“ 
br. 117/2013), 

- .... o čemu su podaci javno dostupni na internet stranici nadležnog organa.: 
www.apr.gov.rs 

S tim u vezi, obaveštavamo Vas da se do 30.06.2016. godine u fazi izrade i dostave 

nadležnom organu nalaze finansijski izveštaji preduzeća koji čine ZAVRŠNI RAČUN:  

- Bilans stanja za 2015. godinu 

- Bilans uspeha za 2015. godinu 

- Izveštaj nezavisnog revizora za 2015. godinu 

http://www.apr.gov.rs/


A posle tog roka, a do 30.9.2016. godine, u fazi izrade se nalazi: 

- Izveštaj BON-JN za 2015. godinu 

 

O navedenim rokovima, naručilac se može informisati na zvaničnoj internet stranici 

nadležnog organa – Agencije za privredne registre:  

www.apr.gov.rs 

Imajući u vidu da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, ZAVRŠNI RAČUN 

za 2015. godinu (bilans stanja, bilans uspeha), kao ni Izveštaj o bonitetu - obrazac BON-

JN, ne mogu biti dostavljeni od strane ponuĎača u roku za podnošenje ponuda za 

predmetni postupak javne nabavke, molimo da zahtev konkursne dokumentacije u pogledu 

dokazivanja ispunjenosti za učešće u postupku javne nabavke uskladite sa pozitivnim 

zakonskim propisima Republike Srbije i omogućite ponuĎačima sačinjavanje prihvatljive 

ponude. 

 

Molimo za dostavu dodatnog pojašnjenja u roku iz člana 63. Zakona o javnim nabavkama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број:03/1230-2 

Датум: 21.04.2016 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. Да прихватљиво је.  

 

Наручилац је у  КД у табели Додатни услови за  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ захтевао 

период 2015, 2014 и 2013. Уколико Понуђач није у могућности да достави доказ, 
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ за 2015, прихватљиво је да достави за 2012, 2013 и 

2014.годину.   

 
 

 

                                                                                        Комисија за ЈН 05-2/2016 


