
Апотека Ниш
Дел. број 840 од 13.10.2017 године

 ОТВ 08 /2017 Медицинско техничка помагала/РФЗО.

ПРЕДМЕТ:  Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима 
конкурсне  документације  за  јавну  набавку  добара  број  :  ЈН  ОТВ-  08 
 медицинско техничка помагала / РФЗО  

Питање бр.1.
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 
124/2013), молимо да нам као заинтересованом лицу у предметном 
поступку јавне набавке доставите додатно појашњење везано за следеће:
ПИТАЊЕ  :  
У поглављу бр. 5 конкурсне документације, наручилац је одредио додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, 
пословног, техничког и кадровског капацитета и упутство како се доказује 
испуњеност, и то:
„10) Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним и  финансијским 
капацитетом, односно да је у 2015. години остварио укупан промет добара 
који су предмет јавне набавке најмање у износу  дате понуде;
Доказ:
Завршни рачун за 2015.годину и Изјава дата под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу да је у 2015.години остварио укупан промет 
добара која су предмет  јавне навбавке  најмање у износу дате понуде
( образац изјаве –поглавље XВИ ; ( члан 76. став2. ЗЈН )
У складу  са  неведеним,  обавештавамо  Вас  да  се  састављање, 
достављање, обрада и јавно објављивање финансијских извештаја за 2016. 
годину, врши на основу:

- Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013);
- Закона о ревизији („Службени гласник РС“ број 62/2013);
- Међународних стандарда финансијског извештавања чији је превод 

утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија 
(„Службени гласник РС“ бр. 35/2014 – у даљем тексту: МСФИ);

- Међународних стандарда  финансијског  извештавања  за  мала  и 
средња  правна  лица,  чији  је  превод  утврдило  и  објавило 
министарство  надлежно  за  послове  финансија  („Службени  гласник 
РС“ бр. 117/2013 – у даљем тексту: МСФИ за МСП);

- Правилника о  начину  признавања,  вредновања,  презентације  и 
обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима 
микро и других правних лица („Службени гласник РС“ бр. 118/2013 и 
95/2014 – у даљем тексту: Правилник Министарства);



- Правилник о начину признавања и процењивања имовине, обавеза, 
прихода и расхода малих правних лица и предузетника ("Службени 
гласник РС", бр. 106/06 и 111/06 – исправка – у даљем тексту: стари 
Правилник Министарства);

- Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских 
извештаја  и  вођењу  Регистра  финансијских  извештаја   („Службени 
гласник РС“ 127/2014 – у даљем тексту: Правилник Агенције);

- Одлуке о  накнадама  за  послове  регистрације  и  друге  услуге  које 
пружа  Агенција  за  привредне  регистре  („Службени  гласник  РС“ 
119/2013 и 138/2014 – у даљем тексту: Одлука о накнадама)

- Подзаконских аката који уређују контне оквире и садржину и форму 
образаца  финансијских  извештаја  и  статистичког  извештаја  по 
врстама обвезника, донетим у складу са Законом о рачуноводству;

- Правила рачунске  и  логичке  контроле  финансијских  извештаја  за 
2016. годину за сваку групу обвезника, које је утврдио Регистратор 
финансијских извештаја и објавио на интернет страници Агенције за 
привредне регистре (у даљем тексту: Агенција).

    У складу са наведеним законским актима, обавештавамо Вас да се до 
30.06.2017. године у фази израде и доставе надлежном органу налазе: 

- Биланс стања за 2016. годину
- Биланс успеха за 2016. годину
- Извештај независног ревизора за 2016. годину

     После тог рока, а до 30.9.2017. године, у фази израде се налази:
- БОН-ЈН за 2016. годину

Имајући у  виду да су у  складу са позитивним законским прописима 
Извештај о бонитету за јавне набавке за 2016. годину, те биланс стања и 
успеха и мишљење ревизора за 2016. годину,                      

већ  објављени ,  молимо да захтев конкурсне документације у погледу 
доказивања испуњености за учешће у поступку јавне набавке ускладите са 
позитивним законским прописима                        

 Републике   Србије  и  омогућите   понуђачима  сачињавање 
прихватљиве понуде.

Одговор бр. 1. 
Наручилац  прихвата  сугестије  и  врши  измену  Коккурсне  документације. 
Пречишћен текст  Конкурсне  документације  за  ОТВ 08  /2017  Медицинско 
техничка помагала/РФЗО  биће  објављен   Порталу  јавних  набавки  и 
интернет страници Апотеке Ниш Интернет страница: www  .  apotekanis.co.rs  
 

Комисија за набавку ОТВ 08 /2017 
Медицинско техничка помагала/РФЗО

http://www.apotekanis.co.rs/

