
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-608/2018 

Број ЈН К 69/18 

Дана: 18.12.2018. 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈН К 69/18, 

објављујемо одговор на наведени захтев. 

 

Питање 1: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама овим путем Вам 

указујемо на уочене незаконитости уочене у конкурсној документацији у поступку 

јавне набавке број ЈН К 69/18 - Набавка радова на адаптацији простора регионалног 

иновационог стартап центра. 

 

На страни 7 конкурсне документације у делу финансијског капацитета захтевате 

пословни приход за претходне три године (2015, 2016 и 2017) већи од 32.000.000,00 

динара. Као доказ захтеваног финансијског капацитета захтевате Извештај о бонитету 

Центра за бонитет (БОН-ЈН). Истовремено као доказ захтевате и Скоринг ББ. 

 

Овим путем Вам скрећемо пажњу да поступате супротно одредбама Закона о 

јавним набавкама и то члану 77. став 2. који гласи: Испуњеност услова из члана 76. став 

2. овог закона понуђач може доказати достављањем доказа уз понуду, као што су: 

1) извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа...  

 

Дакле, није дозвољено као доказ финансијског капацитета захтевати 

истовремено бонитет и скоринг. Према Закону о јавним набавкама могуће је тражити 

само бонитет или само скоринг као доказ пословног капацитета. 

Посебно ако узмете у обзир чињеницу да скоринг ББ сам по себи не може 

представљати услов него само доказ пословног капацитета. Ви у овом случају исти 

документ захтевате и као услов и као доказ што је супротно одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

 

Молим Вас да у овом делу измените конкурсну документацију и ускладите је са 

Законом о јавним набавкама тако што ћете из додатних услова и доказа за исте 

избацити скоринг ББ који може бити основ за подношење захтева за заштиту права у 

поступцима јавних набавки. 

 

Одговор 1: Наручилац ће извшити измену конкурсне документације у делу 

финансијског капацитета. 

 

Комисија за јавне набавке 


