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                                                   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БР. 1 

 

                                        Везано за Конкурсну документацију 
 

ЈНД-В 1.1.1/2020 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, благовремено и на начин 

предвиђен законом објављујемо одговор на питање потенцијалног понуђача. 

 

Дана 02.06.2020. године,  мејлом на адресу Дома ученика средњих школа у Нишу од 

стране потенцијалног понуђача упућен је захтев за додатним појашњењем,  који је 

заведен код наручиоца зав.бр. 697 од  02.06.2020.године и гласи: 

 
Poštovani, 
  
Kao zainteresovani ponuđači za učešće u JN 1.1.1/2020, potrebno nam je pojašnjenje u vezi 
sa ispunjenjem finansijskog kapaciteta ponuđača. 
Zbog  globalnog zdravstvenog problema koji nas je zatekao u predhodnom periodu, datum 
predaje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja je pomeren do 30.06.2020. godine. 
Da li će naša ponuda biti odgovarajuća ako umesto traženog finansijskog izveštaja za 2019. 
godinu dostavimo bilans uspeha i bilans stanja za 2019. a za predhodne godine dostavimo 
izveštaj BON JN za 2016, 2017, i 2018. godinu? 

 

ОДГОВОР: 

 

Поштовани, 

Везано за јавну набавку добра  ЈНД-В 1.1.1/2020, објављујемо одговор на питањe:  

 

Испуњење додатног услова из конкурсне документације под тачком 4. – 

финансијски капацитет захтева остварење минималног годишњег прихода 

Понуђача, који треба да буде двоструко већи од процењене вредности партије за 

коју се подноси понуда у претходне 3 (три) године. Извештај БОН ЈН Агенције за 

привредне регистре у трећем делу садржи сажети биланс успеха из кога је могуће 

утврдити висину прихода коју је Понуђач остварио у претходном периоду. Имајући 

ово у виду, као и да је извештај БОН ЈН стандардни  извештај о бонитету учесника у 

поступцима јавних набавки, где је оцена бонитета много прецизнији аналитички 

инструмент од оствареног прихода Понуђача, Комисија је становишта да би Понуђач 

који поднесе доказе  у виду извештаја БОН ЈН за 2016, 2017. и 2018. годину, а за 2019.  

достави биланс успеха и биланс стања, из разлога који су наведени у питању, понуда 

била оцењена као одговарајућа. 

 

Ово појашњење је саставни део конкурсне документације. 

 

 

                                                                                                Комисија за јавну набавку   

 
 


