
 

ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“                                                 

 03 Број:03/2533-3 

Датум: 01.07.2015 године. 

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник 

РС”бр.124/2012”) Комисија за јн 15/2015“Штампани обрасци“ : 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

„Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда  измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

порталу ЈН и на својој интернет страници“                                                                        

На страни 11. и 12. у КД за ЈН 15/2015- „Штампани обрасци“ Наручилац је навео: 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ  

 да распплаже неопходним 
финансијским капацитетом: 
 1) да је ппнуђач пстварип ппслпвни 
прихпд пд најмаое 4.000.000,00 динара 
без ПДВ-а у претхпдне три гпдине 
збирнп 
2) да ппнуђач у ппслпвнпј 2010, 2011. и 
2012. гпдини није исказап губитак у 
ппслпваоу  и 
3) да у ппследоих шест месеци кпји 
претхпде дану пбјављиваоа ппзива за 
ппднпшеое ппнуда на Ппрталу јавних 
набавки  није бип у блпкади. 
 

-Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 
Агенције за привредне регистре, Регистар 
финансијских извештаја и ппдатака п бпнитету 
правних лица и предузетника, кпји садржи 
сажети биланс стаоа и успеха, ппказатеље за 
пцену бпнитета за 2010, 2011. и 2012. гпдину, 
кап и ппдатке п данима неликвиднпсти. 
-Потврда Народне банке Србије да ппнуђач у 
ппследоих шест месеци кпји претхпде дану 
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда на 
Ппрталу јавних набавки није бип у блпкади 
-Напомена:  
-Укпликп Извештај п бпнитету БОН-ЈН садржи 
ппдатке п блпкади за ппследоих 6 месеци, није 
неппхпднп дпстављати ппсебан дпказ п 
блпкади. 
-У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, 
услпв из тачке 1. (ппслпвни прихпд) група 
ппнуђача испуоава заједнп, те је пптребнп 
дпставити тражене дпказе за чланпве групе кпји  
-испуоавају тражени услпв. Нпсилац групе мпра 
имати најмаое 60%, тачкпм 1 захтеваних 
ппслпвних прихпда. 
-У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, 
дпказ за услпв из тачке 2. и 3. (да није билп 
губитка, да није бип у блпкади) дпставити за све 
чланпве групе . 
У случају да ппнуђач ппднпси ппнуду са 
ппдизвпђачем, пвај дпказ не треба доставити 
за подизвођача. 

 

На страни 11. и 12. у КД за ЈН 15/2015- „Штампани обрасци“ 

Наручилац врши измену која гласи: 
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6. 

да распплаже неопходним финансијским 

капацитетом: 

 1) да је ппнуђач пстварип ппслпвни прихпд 

пд најмаое 4.000.000,00 динара без ПДВ-а у 

за претхпдне 2012. и 2013.гпдине збирнп 

2) да ппнуђач у ппслпвнпј  2012. и 2013. 

гпдини није исказап губитак у ппслпваоу  и 

3) да у ппследоих шест месеци кпји претхпде 

дану пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое 

ппнуда на Ппрталу јавних набавки  није бип у 

блпкади. 

 

 

-Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и ппдатака п бпнитету 

правних лица и предузетника, кпји садржи сажети 

биланс стаоа и успеха, ппказатеље за пцену 

бпнитета за 2012. и 2013. гпдину, кап и ппдатке п 

данима неликвиднпсти. 

-Потврда Народне банке Србије да ппнуђач у 

ппследоих шест месеци кпји претхпде дану 

пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда на 

Ппрталу јавних набавки није бип у блпкади 

-Напомена:  

-Укпликп Извештај п бпнитету БОН-ЈН садржи 

ппдатке п блпкади за ппследоих 6 месеци, није 

неппхпднп дпстављати ппсебан дпказ п блпкади. 

-У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, услпв 

из тачке 1. (ппслпвни прихпд) група ппнуђача 

испуоава заједнп, те је пптребнп дпставити тражене 

дпказе за чланпве групе кпји  

-испуоавају тражени услпв. Нпсилац групе мпра 

имати најмаое 60%, тачкпм 1 захтеваних ппслпвних 

прихпда. 

-У случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача, дпказ 

за услпв из тачке 2. и 3. (да није билп губитка, да није 

бип у блпкади) дпставити за све чланпве групе . 

У случају да ппнуђач ппднпси ппнуду са 

ппдизвпђачем, пвај дпказ не треба доставити за 

подизвођача. 


