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У складу са чл. 63. став 2 Закона о јавним набавкама, на питања понуђача које су постављена 
дана 18.11.2014. године и 20.11.2014. године, а везано за појашњења конкурсне 
документације, Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности  9/2014-2, 
даје следеће одговоре: 
 

Питање:  
1. “Поштовани, молимо Вас да на појасните следеће: 

-Да ли је прихватљиво понудити инкубатор +/-10% од задате запремине од 50 литара, 
односно 45-55 литара?  
-Да  ли је прихватљиво понудити инкубатор са опсегом подешавања температуре АТ +5оС 
до 99оС?  
У конкурсној документацији под тачком 5.- Услови за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75 и 76 Закона о јавним набавкама, подтачка 5.2.-Додатни услови и докази за учешће у 
поступку, ставка 1.-Да располаже неопходним ФИНАНСИЈСКИМ КАПАЦИТЕТОМ, 
односно да у претходне 3 обрачунске године (2011, 2012, 2013) осварио позитиван 
пословни приход, за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог 
књиговодства као и за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски 
резултат пословања (паушалац) дефинисали сте шта је потребно  доставити као доказ да 
би се испунио поменути додатни услов. Како неки понуђачи који у складу са Законом о 
рачуноводству воде књиге по систему двојног књиговодства, молимо Вас да нам 
појасните која документа (доказе) је потребно доставити да би се испунио горе поменути 
додатни услов.” 

Одговор:  
1. Одговор на део питања који се односи на техничку спецификацију предметне набавке, 
наручилац је дефинисао у конкурсној документацији поглавље 3. Врста, техничке 
карактеристике, квалитет, количина, опис предмета јавне набавке, начин спровођења 
контроле и обезбеђивање квалитета, рок извршења, место извршења; односно у 
захтеваним техничким карактеристикама преметне набавке.  
Одговор на део питања који се односи на поглавље 5. Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75 и 76 закона о јавним набавкама, тачка 5.2. ставка 1 је следећи: 
Привредни субјекти (правна форма: друштва са ограниченом одговорношћу, акционарска 
друштва, задружна друштва и ортачка друштва), а који у складу са Законом о 
рачуноводству достављају финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре су 
субјекти који воде двојно књиговодство и једини којима Агенција за привредне регистре 
на захтев доставља Извештај о БОН-ЈН, изузев предузетника којима је пружена 
могућност избора за простим или двојним вођењем пословних књига. У предметном 
поступку јавне набавке под тачком 5.1. Додатни услови и докази за учешће у поступку, за 
критеријум 1. Финансијски капацитет, а сходно чл. 76. Закона о јавним набавкама, 
субјекти који воде двојно књиговодство, доказују испуњеност достављањем неоверене 
копије Извештаја о бонитету-образац БОН-ЈН за претходне три обрачунске године 
(2011,2012,2013).   

Питање:  
2. “Поштовани, на стр. 5 конкурсне документације, у делу у којем се наводи да понуђач 
неопходни финансијски капацитет доказује достављањем Извештаја о бонитету-образац 
БОН-ЈН стоји:..”показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године, до 
дана објављивања позива за подношење понуда“. Молимо Вас да наведете шта се тачно 
подразумева под горе наведеним показатељем, пошто образац БОН-ЈН има стандардни 
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садржај који даје Агенција за привредне регистре након што им се поднесе захтев за 
издавање истог. Није нам познато да се његов садржај може мењати у складу са 
појединачним захтевима и случајевима. Такође Вас молимо да нам објасните шта значи 
одредница ...“до дана објављивања позива за подношење понуда“- јер она као таква 
подразумева и период у 2014. години, а образац БОН-ЈН може да садржи само податке за 
претходне 3 године, дакле закључно са 2013. годином?” 

3. “Везано за доказ о располагању неопходним финансијским капацитетом доказ је Извештај 
о бонитету АПР-а за претходне три обрачунске године. Бонитет се издаје једном 
годишње, тако да нам није јасна формулација –до дана објављивања позива за подношење 
понуда-.” 

 
Одговор:  

2-3. Обзиром да се надлежним институцијама до 28. фебруара текуће године достављају 
годишњи финансијски извештаји за претходну обрачунску годину, наручилац је у 
конкурсној докуметацији у поглављу 5. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона о јавним набавкама, тачка 5.2. ставка 1, навео за који обрачунски период 
се доказује тражени критеријум.  

 
 
 

Комисија за  
јавну набавку 9/2014-2 

 

 

У Београду, 
20.11.2014.године 


