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Сомбор, 16.07.2020. године
Број: 26-3501/појашњење 1

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:
Питање: Конкурсном документацијом се као један од додатних услова захтева да понуђач доставе:
„Бонитет за јавне набавке БОН ЈН за претходне три обрачунске године, где је исказано позитивно
пословање понуђача.“
Чланом 33. ставом 1. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр 62/2013 и 30/2018) прописано је
да су правна лица дужна да редовне годишње финансијске извештаје за извештајну годину доставе
Агенцији за привредне регистре, ради јавног објављивања, најкасније до 30. јуна наредне године, а
чланом 36. ставом 2. предвиђено је да је Агенција дужна да податке и документацију, јавно објави на
интернет страници у року од 60 дана од дана пријема потпуног и рачунски тачног финансијског
извештаја правног лица.
Међутим, чланом 4 став 1 тачка 1 Уредбе о померању рокова за одржавање редовне седнице
скупштине привредног друштва и достављања годишњих и консолидованих финансијских извештаја
привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење
пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци
овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време
ванредног стања насталог услед болести ЦОВИД 19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2: 27/2020-8,
утврђено је да се рок из члана 33. став 1 Закона о рачуноводству помера на рок од 90 дана од дана
престанка ванредног стања, односно до 04.08.2020. године.
Имајући у виду горе наведено, а како продужени рок за достављање редовних годишњих
финансијских извештаја још увек траје, молимо Наручиоца да конкурсну документацију измени на
начин да се из додатних услова за понуђаче избаци услов достављања предметног извештаја за 2019.
годину.
Одговор: Наручилац је изменио конкурсну документацију додајући:
„ Понуђач је дужан да достави Бонитет за јавне набавке БОН ЈН за предходне три обрачунске године,
где је исказано позитивно пословање понуђача. (БОН ЈН за 2016, 2017 и 2018. годину)“
Питање: Наручилац је на 16 страни дефинисао да рок испоруке не може бити дужи од 3 дана. Будући
да су предмет јавне набавке и лекови са Д листе лекова, за који се испорука може извршити тек
након окончања процедуре за увоз и дистрибуцију нерегистрованог лека, молимо Вас да у складу са
тим измените наведени члан, односно да се рок испоруке дефинише од пријема поруџбенице, а по
завршеној процедури.
Одговор: Наручилац има сазнања да постоје понуђачи који могу да испоруче лекове у наведеном
року, тако да остаје при свом захтеву.
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