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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 
услуга  – осигурање ученика и запослених за потребе Медицинске школе „Надежда 
Петровић“ из Земуна - Београд, ЈН бр. 1.2.2/15, у вези додатних услова, и то: 

Питање 1:

„Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке, у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама, благовремено подносимо предметни захтев којим тражимо 
појашњење, односно одговор на следећа питања:

1) На страни бр. 8 конкурсне докуметације наведено је да је као доказ у погледу 
финансијског капацитета потребно доставити „потврде о пријему редовног финансијског 
извештаја за претходне три обрачунске године (2011.,2012., 2013.) издате од стране 
Агенције за привредне регистре.“
Да ли су за наручиоца јавне набаке усвојени биланси за тражене периоде, такође 
прихватљив доказ, с обзиром да усвојени биланси подразумевају да су редовни 
финансијски извештаји предати и као такви нису подложни променама за разлику од 
финансијских извештаја за које наручилац тражи потврде (када се предају финанскијски 
извештаји, добија се потврда о пријему након чега се предметни извештаји контролишу и 
усвајају или враћају на исправку).

2) На страни бр. 8 конкурсне документације наведено је да је као доказ у погледу 
финанскијског капацитета потребно оставити „Потврду о броју дана неликвидности 
(неоверена) преузету са сајта Народне банке Србије“.
Да ли је за наручиоца јавне набавке валидна и оверена потврда о броју дана 
неликвидности Народне банке Србије, као доказ „да понуђачу рачуни нису били у блокади 
(неликвидни) у последњих 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда 
на Порталу јавни набавки“обзиром на то да обе потврде издаје исти орган.“

Одговор 1:

1) Формулација „Потврда о пријему исправног редовног годишњег финансијског 
извештаја за хххх. годину“ (издата од стране РЕГИСТРА ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА при Агенцији за привредне регистре) представља усвојене, предате, 
рачунски исправне и обрађене финансијске извешаје враћене обвезницима 
њихове израде. Уколико је рађена замена финансијских извештаја треба 
доставити њихову последњу верзију.
За осигуравајућа друштва адекватан документ представља ИЗВЕШТАЈ О 
БОНИТЕТУ ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ УГОВОРНИХ 
ОБАВЕЗА БОН-ЈН.



2) Оверена Потврда о броју дана неликвидности за одређени период издата од 
стране Народне банке Србије (потписана и оверена) представља валидан 
документ исто као и документ одштампан са сајта Народне банке Србије са адресе 
http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html - под називом Претраживање дужника у 
принудној наплати где се добија податак о ликвидности у последње три године. 

Питање 2:

„На страни 6, у делу документације за доказивање испуњеност додатних услова наводите 
да понуђач треба да докаже испуњеност пословног капацитета тако што доставља 
Референтну листу да је у претходне три године пружио услуге у укупној вредности од 
10.000.000,00 динара, док је та вредност на самом обрасцу XI, 5.000.000,00 динара. 

Који податак је исправан?“

Одговор 2:

Оба податка су исправна! „Пословни приход“ у износу од 10.000.000,00 динара 
представља билансну категорију која се доказује подацима из Биланса успеха, док је 
5.000.000,00 динара додатни услов о пословном капацитету који се доказује референтном 
листом (односи се на реализовани промет за предмет јавне набавке).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


