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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у поступку јавне набавке 
софтвера за потрeбе РФЗО, бр. јавне набавке: 404-1-105/19-13 

 
             Дана 23.04.2019. године, заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке софтвера за потербе РФЗО, бр. јавне набавке: 404-1-
105/19-13, бр. јавне набавке: 404-1-105/19-13, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 

               Питање 1:  

 

            „У наведеном поступку јавне набавке, у делу који се односи на додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског капацитета, захтевано је да 
понуђачи доставе извештај о бонитету за претходне три обрачунске године (2016,2017, и 
2018), биланс стања за претходне три обрачунске године  са мишљењем овлашћеног 
ревизора и потврда издата од стране Народне банке Србије.  
Међутим, како још увек тече законски рок за усвајање финансијских извештаја јавних 
акционарских друштава, којој групи привредих субјеката припада и овај потенцијални 
понуђач - члан 364. Закона о привредним друштвима прописује рок од 6 месеци од 
завршетка пословне године за њихово усвајање (финансијски и ревизорски извештаји), одн. 
тече рок за њихову предају Комисији за хартије од вредности - члан 50. Закона о тржишту 
капитала прописује рок од 4 месеца од истека пословне године за њихову предају, немогуће 
је прибавити како извештај о бонитету за 2018. год. одн. немогуће је предати биланс стања, 
одн. ревизорски извештај као усвојсни докумснт од стране надлежног органа - Скупштине 
акционара (заказане за 09. мај т.г.).  
           С тим у вези, молимо вас да нам одговорите, да ли ћете као исправан доказ 
прихватити извештај о бонитету за (2015,2016 и 2017), биланс стања за (2015,2016 и 2017) 
са мишљењем овлашћеног ревизора за поменуте године и потврду издату од стране 
Народне банке Србије да понуђач није пословао са губитком и да у претходних минимум 
шест месеци од дана објављивања позива за подношење понуда није био у блокади.“ 
 
            Одговор 1: 
 
          Наручиоцу је прихватљиво да понуђач у понуди достави извештај о бонитету за 2015, 2016 и 
2017, биланс стања за 2015, 2016 и 2017 са мишљењем овлашћеног ревизора за поменуте 
године и потврду издату од стране Народне банке Србије да понуђач није пословао са 
губитком и да у претходних минимум шест месеци од дана објављивања позива  за 
подношење понуда није био у блокади.  
 
         Наручилац врши измену конкурсне документације у делу V – Услови за учешће и доказивање 
испуњености услова, тачка 1.2 подтачка 2) - Финансијски капацитет, стр. 14/30, тако што уместо: 
 
        „Понуђач, или у случају да понуду подноси група понуђача - сваки од чланова групе понуђача, 
мора да располаже неопходним финансијским капацитетом да у три претходне обрачунске године 
(2016, 2017, 2018) није пословао са губитком и да у претходних минимум шест месеци од дана 
објављивања позива за подношење понуда није био у блокади.“ 
 
 

сада стоји: 
 

        „Понуђач, или у случају да понуду подноси група понуђача - сваки од чланова групе понуђача, 
мора да располаже неопходним финансијским капацитетом да у три обрачунске године (2015, 2016, 
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2017) није пословао са губитком и да у претходних минимум шест месеци од дана објављивања 
позива за подношење понуда није био у блокади.“ 
 
           
         Такође, Наручилац врши измену конкурсне документације у делу V – Услови за учешће и 
доказивање испуњености услова, под тачком 2 - Докази који се достављају уз понуду, подтачка 2.6 - 
Финансијски капацитет, стр. 15/30, тако да уместо:  
 
       „Извештај о бонитету за претходне три обрачунске године (2016, 2017, 2018) као и биланс стања 
за претходне три обрачунске године са мишљењем овлашћеног Ревизора и потврда издата од стране 
Народне банке Србије. 
 
          сада стоји: 
 
         „Извештај о бонитету за три обрачунске године (2015, 2016, 2017) као и биланс стања за 
наведене три обрачунске године са мишљењем овлашћеног Ревизораи потврда издата од стране 
Народне банке Србије.“ 
 
            Питање 2: 
 

          „Молимо вас да нам одговорите да ли је прихватљиво да техничка спецификација 

понуђених добара буде на енглеском језику?“ 

 

           Одговор 2:         
       
            Наручиоцу је прихватљиво да техничка спецификација понуђених добара буде на 
енглеском језику, што је Наручилац навео у Конкурсној документацији, у делу III Техничка 
спецификација на стр. 5/30:  
 
         „Понуђач је у обавези да у својој понуди достави техничку спецификацију понуђених добара, 
односно каталог/проспект/документ произвођача софтвера или локалне канцеларије произвођача 
софтвера, из које се могу видети ознаке понуђеног софтвера. (може се доставити на енглеском 
језику).“ 
 
 Наручилац ће објавити пречишћен текст Конкурсне документације са наведеним 
изменама на Порталу јавних набавки и интернет страници. 
                                                                                                   

                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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