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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 21/2017 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације – измена и допуна конкурсне 

документације 

 

I - Дана 06.09.2017. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 

21/2017, набавке радова на замени столарије на одељењима геријатрије и неурологије КБЦ 

Звездара, следеће садржине:  
 

1.Питање: 
 

“Поштовани, 
 

Молимо вас да нам појасните ЈН 21/2017  пословни капацитет – да ли су приватљиви 

рачуни о изведеним радовима уместо окончане ситуације са потврдама наручилаца.“ 
 

Одговор: 

 

Наручилац остаје при траженом доказу за додатни услов – услов пословног капацитета. 

Рачуни о изведеним радовима нису прихватљив диказ испуњености овог услова. 

Конкурсном документацијом прописан је  додатни услов – услов пословног капацитета где 

је понуђач  дужан да докаже да је у периоду: 2014, 2015. и 2016. година, извео радове на уградњи 

столарије, код минимум 2 различита референтна наручиоца при чему вредност изведених радова 

код једног наручиоца не може бити мања од 2.000.000,00 динара без ПДВ, при чему се као доказ 

испуњености овог услова тражи потврда референтног наручиоца, прописана конкурсном 

документацијом (Образац 5). Дакле наручилац уопште не прописује окончане ситуације као доказ, 

већ потврде референтних наручилаца које се односе на радове који су предмет ове јавне набавке и 

којима референтни наручиоци потврђују да су предметни радови заиста и изведени, при чему 

вредност изведених радова није мања од захтеване. Рачуни о изведеним радовима нису прописан 

доказ испуњености овог услова. 

 

2.Питање: 

 
 

„Како се доказује финансијски капацитет за предузетнике који књиге воде по систему 

простог књиговодства и немају скоринг?“ 

 

 

Одговор: 

 

Наручилац остаје при траженом доказу за додатни услов – услов финансијског капацитета. 



Прописани доказ о испуњености услова финансијског капацитета – скоринг, предвиђен је 

Законом о јавним набавкама  као један од доказа испуњености додатних услова. Скоринг – оцену 

бонитета, издаје Агенција за привредне регистре  како за привредна друштва тако и за 

предузетнике који воде двојно књиговодство и предају годишње финансијске извештаје.    

Предузетници, самосталне занатске радње и други мањи привредни субјекти који не  

предају годишње финансијске извештаје, у случају да не могу доказати да испуњавају овај или 

неки други од тражених додатних услова, могу поднети заједничку понуду, при чему други члан 

групе испуњава тражени услов, што је уобичајено и у складу са Законом о јавним набавкама (чл.81. 

став 2. Закона), у ситуацији када понуђач не може самостално да испуни неки услов. 

Овај услов је прописан у складу са природом и значајем предмета јавне набавке, износом 

процењене вредности, уз пуно поштовање начела на којима почива Закон. Циљ наручиоца је да 

обезбеди понуђаче који имају несумњиво добру финансијску стабилност и успешност пословања, с 

обзиром да се радови изводе на институцији од јавног значаја (КБЦ „Звездара“),  да се током 

извођења ових радова одвија и боравак пацијената на овом објекту и да би свако одлагање или 

прекид радова услед проблема које би извођач субјективно могао изазвати, били неприхватљиви и 

за наручиоца и за КБЦ „Звездара“. 

     

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

 Марија Спасојевић,ср  


