
 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА 
 Телефон директора  016/ 895-153 

 Рецепција хотела      016/895-128,  895-126, 895-152 

      Рачуноводство          016/ 895 -151 

 Текући рачун            840-427667-49, 840-427661-67 

 ПИБ:  101465084; Матични број: 07207883 

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈН 5/2020 НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

  

    Бр. 494/2020 

    28.02.2020 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАШЊЕЊИМА 

 

PREDMET: ZAHTEV za dodatnim pojašnjenjem u postupku 

javne nabavke male vrednosti – Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije 

jn5/2020 

 

Poštovani, 

na osnovu člana 63. st.2. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu ZJN) kao zainteresovano 

lice (konsultantsko preduzeće angažovano od strane potencijalnog ponuđača) u postupku javne 

nabavke izrade projektne dokumentacije jn 5/2020 tražimo sledeće pojašnjenje: 

na strani 12 od 46 konkursne dokumentacije naveli ste kao dodatni uslov da „Uslov finansijski 

kapacitet Da u poslednjih 6 meseci nije bio u blokadi dužoj od 3 dana uzastopno“, dok ste na 

strani 14 od 46 naveli da se kao dokaz ovog uslova dostavlja Izveštaj o bonitetu - obrazac 

BONJN ili KS koji izdaje Agencija za privredne registre, koji mora da sadrži: podatke o broju 

dana nelikvidnosti za poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kome je objavlјen javni 

poziv. 

Zahtevani dodatni uslov je dat u skladu sa ZJN i kao takav je nesporan, međutim izveštaj o 

bonitetu BON – JN, ili BON – KS sadrže podatke o ukupnom broju dana blokade za poslednjih 6 

meseci, a ne i o periodima u kojima je neko bio u blokadi. Pored nevedenog podaci o broju dana 



blokade koji se prikazuju u izveštajima BON – JN i/ili BON – KS se navode na osnovu izvora 

podataka NBS – Odeljenje prinudne naplate. Kako je broj dana blokade kao i vreme trajanja 

blokade javno dostupan podatak na WEB sajtu NBS i iz koga je sa lakoćom i verodostojnošću 

moguće utvrditi broj i vreme trajanja blokade, molimo Vas da uvažite naš zahtev i da u skladu sa 

članom 9. st.2 ZJN „Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i 

dodela ugovora vrši u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova 

vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke“ izvršite izmenu konkursne dokumentacije i da 

umesto navedenog dokaza traži potvrdu NBS o broju i periodima dana blokade. 

Pribavljanje izveštaja BON –JN ili BON-KS po nama predstavlja nepotreban trošak za 

ponuđače, a iz podataka koji će vam biti dostavljeni izveštajima BON –JN ili BON-KS ne može 

se utvrditi podatak o ispunjenost zahtevanog dodatnog uslova. 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ 

 

За доказивање услова није потребно да прибављате БОН уз понуду, довољно је да попуните изјаву 

на страни 40 и 41. А исто је наведено и на страни 15/46 конкурсне документације. 

Можете навести у понуди  да је податак доступан на сајту НБС па сходно томе нећемо тражити 

накнадно достављање овог  доказа од понуђача који буде изабран.  

На стр. 16/46 конкурсне документације наведено је да Понуђач није дужан да доставља на увид 

доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа стр. 16/46 конкурсне 

документације. Сходно томе нема потребе за изменом конкурсне документације. Понуда неће 

бити одбијена уколико је изјава потписана од стране понуђача.  

 

 Јелена Тијанић 


