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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 06.03.2017. 

Број: 01-1448/05-17-6 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН(,,Сл. гласник РС’’ 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ , ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН добара у поступу ЈНМВ 05-17 ШТАМПАЧИ 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

На странама 18 и 19 захтевате од понуђача да  у поступку јавне набавке мора доказати услове 

наведене на тим странама. Понуђач мора уписати бројеве докумената које тражите, датуме 

њиховог издавања и ко је документа издао. Закону о јавним набавкама "Регистар понуђача Члан 

78." одређује да: "Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова." 

Молим Вас да измените конкурсну документацију и да у складу са ЗЈН члан 78 омогућите 

понуђачима уписаним у регистар понуђача да обавезне услове (које сте навели на странама 18 и 

19) доказују решењем о упису у регистар понуђача, а не достављањем докумената које захтевате 

на странама 18 и 19 конкурсне документације. 

 

Одговор комисије бр.1: Комисија прихвата примедбу заинтересованог лица и врши Измену и 

допуну Конкурсне документације тако што на страни бр. 5, у делу Начин достављања доказа 

додаје следећи текст: „У складу са чланом 78 став 5 Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.“ Такође на страни бр. 20, у делу 

Допунске напомене додаје текст: „У складу са чланом 78 став 5 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) лице уписано у регистар понуђача није дужно 

да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.“ 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2: 

На страни 20 захтевате од понуђача да  у поступку јавне набавке мора доказати: 

Услов: "Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 1) да понуђач у пословној 2015. и 

2016. години није исказао губитак у пословању" Као доказ захтевате: "- биланс успеха за 2015. и 

2016. годину, као и податке о данима неликвидности." 

Биланс успеха за 2016  годину још увек није доступан, те понуђачи не могу да испуне овај захтев. 

Молим Вас да измените конкурсну документацију и да омогућите понуђачима да финансијски 

капацитет докажу за 2015-у и године пре ње. 

 

Одговор комисије бр. 2: 

Комисија прихвата сугестију заинтересованог лица и врши измену Конкурсне документације у 

делу Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 ЗЈН и упутства како се доказује 

испуњеност тих услова, код тачке 5, на страни бр. 20, и уместо текста:“ биланс успеха за  2015. и 

2016. годину” уписује текст “биланс успеха за  2014. и 2015. годину” 
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Питање заинтересованог лица бр. 3: 

На страни 20 захтевате од понуђача да у поступку јавне набавке мора доказати: 

Услов: "2) да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади." Као доказ захтевате: "Потврда Народне 

банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади" 

Закону о јавним набавкама "Начин достављања доказа Члан 79." одређује да: "Наручилац је 

дужан да наведе у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказе који су 

јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази." 

Ви нигде нисте навели у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказе 

који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Молим Вас да измените конкурсну документацију и да у складу са ЗЈН члан 79 омогућите 

понуђачима да тражене услове доказују документима који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Одговор комисије бр. 3: 

У конкурсној документацији на страни бр. 5 у делу Начин достављања доказа већ је наведено  да: 

“Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа и дужан је да наведе који су то докази. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду 

зато што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако 

је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни“. 

 

Комисија такође доноси одлуку да се измени Конкурсна документација у одељку бр. 1 тачка 3 у 

табели у колони „рок за подношење понуда“ уместо текста „13.03.2017. год до 10h“ уписује текст 

„14.03.2017. год до 10h“, и у табели у колони „Датум и време подношења понуда“ уместо текста“ 

13.03.2017.г у 10:15 h“ уписује текст „14.03.2017.г у 10:15 h“. 

 

Комисија такође доноси одлуку да се измени Позив за подношење понуда у одељку под називом: 

„Подношење понуда“ на страници бр. 2 мења се текст и уместо текста „Рок за подношење 

понуда је 13.03.2017. године до 10,00 часова, 10 дана од дана када је достављен позив за 

подношење понуда и објављивања  позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у 

складу са чланом 57. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно у време и на начин 

предвиђен конкурсном документацијом. “, уписује се текст :,, Рок за подношење понуда је 

14.03.2017. године до 10,00 часова, 11 дана од дана када је достављен позив за подношење понуда 

и објављивања  позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. 

ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно у време и на начин предвиђен 

конкурсном документацијом. “ 

 

Такође се врши измена у позиву за подношење понуда у одељку под називом: ,,Отварање 

понуда“, мења се текст и уместо текста :,, Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити 

одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 13.03.2017. године у 10,15 часова  по 

редоследу пријема понуда.”, уписује се текст: ,, Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити 

одмах, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 14.03.2017. године у 10,15 часова  по 

редоследу пријема понуда.“ 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 05/17 

                                         Едуард Фаркаш, мастер оецц., руководилац сектора информатичке службе 

                          Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                         Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                         Роберт Ангеловић 

 Маја Живановић, мастер оецц 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


