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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Радови на текућим поправкама и одржавању објеката – Браварски и лимарски радови за потребе Дома 

здравља и опште болнице Здравственог центра Зајечар у Зајечару, обликовани по партијама , број јавне 

набавке,  10МВ /19 

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу  јавних набавки и на интернет страници 

Здравственог центра Зајечар , дана 28.05.2019.године    

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре 

на захтеве за  додатно појашњење у вези са припремањем понуде:    

Питање 1: 

Молимо Вас да нам одговорите да ли је могуће да уместо биланса успеха за 2018 годину предузеће 

које је потенцијални понуђач приложи потврду са сајта Народне банке Србије о броју дана 

неликвидности за предходне три године? 

 
Одговор 1: 

-Наручилац врши измену и допуну  конкурсне документације на страни 4/34, на тај начин што у оквиру тачке 

1.2.1.Додатни услов из чл.76.ст.2.ЗЈН-финансијски капацитет, врши измену и допуну постојећег додатног 

услова, који после измене и допуне гласи : „-Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом за  

2017. и 2018.годину или да нема евидентиран ни један дан неликвидности у периоду од 27.05.2017.године до 

28.05.2019.године (рачунајући до дана објаве позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне 

набавке )“. 

-Наручилац врши измену и допуну  конкурсне документације на страни 5/34, на тај начин што у оквиру тачке 

2.3.1.Додатни услов из чл.76.ст.2.ЗЈН-финансијски капацитет, врши измену и допуну постојећег  додатног 

услова, који после измене и допуне гласи : „-Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом за  

2017. и 2018.годину или да нема евидентиран ни један дан неликвидности у периоду од 27.05.2017.године до 

28.05.2019.године (рачунајући до дана објаве позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне 

набавке )“. 

Такође, на страни 5/34 конкурсне документације, наручилац врши измену и допуну у оквиру тачке 2.3.1.Додатни 

услов из чл.76.ст.2.ЗЈН-финансијски капацитет- Доказ и начун доказивања, који после измене и допуне гласи: 

„Доказ: „ Извештај о бонитету-образац БОН-ЈОН за 2017. и 2018.годину или биланс стања и успеха за 2017. и 

2018.годину или Потврда да понуђач нема евидентираних дана блокаде за период 27.05.2017.године до 

28.05.2019.године  која је  издата од НБС   Сектор за принудну наплату- Одељење за пријем, контролу и унос 

основа и налога-Крагујевац  (рачунајући до дана објаве позива за подношење понуда на Порталу Управе за 

јавне набавке )  .“ 

Комисија за јавне набавке 

-I.Измена конкурсне документације бр. 3754/1 од 03.06.2019.г. 


