
 

 

 

 

           ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 
          СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

           Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

          Датум 02.11.2018. године 
 

 

 
Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈН 37/2018 – Извођење радова на изградњи 

објекта филијале Нови Сад   
 

Молимо Вас за додатна појашњења у погледу услова постављених за јавну набавку Извођење радова на 

изградњи објекта Филијале Нови Сад ЈН 37/2018 

Питање 1: Као доказ за финансијски капацитет захтевате Извештај о бонитету (БОН-ЈН) и Скоринг 

минимум Б нивоа. Члан 77. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама изричито дефинише да се услов у 

погледу финансијског капацитета испуњава доказом који може бити бонитет или скоринг, дакле не могу се 

захтевати бонитет и скоринг кумулативно, него искључиво алтернативно, односно или бонитет или 

скоринг. У складу са наведеним, захтевамо да измените конкурсну документацију и ускладите је са 

Законом о јавним набавкама. 

Одговор 1: Наручилац је конкурсном документацијом у оквиру финансијског капацитета захтевао 

испуњење три различита финансијска услова, а који се доказују достављањем различитих докумената, те 

је нетачна тврдња да се за испуњење било ког од три тражена услова финансијског капацитета захтева 

кумулативно достављање и Извештаја о бонитету (БОН-ЈН) и Скоринга минимум Б нивоа.  

Наиме, Методологијом за утврђивање података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и 

предузетника и давање оцена бонитета привредних друштава, Агенције за привредне регистре бр. 01-

415/15 од 02.09.2015. године, дефинисано је да оцена бонитета представља оцену способности 

измиривања обавеза привредног друштва и да се даје у форми скоринга. 

Извештај АПР о бинитету није показатељ истих финасијских способности привредног друштва као скоринг. 

Скорингом се утврђује испуњеност следећих финансијских принципа пословања привредног друштва: 

профитабилност, сигурност и ликвидност, независност, флексибилност финансирања у складу са ризиком 

и будући раст, те се на основу свега тога одређује класа ризика (бонитет) и категорија ризика (од А до Г). 

Као доказ додатног услова финансијског капацитета под тачком 6.b) за остварени пословни приход 

тражен је биланс успеха или Извештај АПР о бонитету, а као доказ додатног услова финансијског 

капацитета под тачком 6.c) тражен је скоринг као посебан показатељ финансијске способности понуђача.  

Имајући у виду наведено, Наручилац остаје при захтевима дефинисаним у конкурсној документацији. 

 

Питање 2: У конкретном случају ви не наводите како гласи услов за који је доказ скоринг минимум Б 

нивоа, односно у делу конкурсне документције где дефинишете услов и у делу у ком су наведени докази о 

испуњавању услова наводите само назив и садржину документа који треба доставити. Молимо вас да 

појасните шта се доказује скорингом минимум Б нивоа, те да формулишете услов који треба испунити? 

Услови постављени на овакав начин представљају основ за подношење захтева за заштиту права на 

садржај конкурсне документације. Молимо Вас да измените конкурсну документацију и ускладите је са 

одредбама Закона о јавним набавкама. 
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Одговор 2: Ниво бонитета Б, захтеван конкурсном документацијом додатног услова финансијског 

капацитета, подразумева веома добар бонитет, а како је скоринг документ којим се исказује способност 

измиривања обавеза привредних друштава, неспорно је да се скорингом доказује исто. Услови које треба 

да испуни привредно друштво да би остварило ниво бонитета Б дефинисани су Методологијом за 

утврђивање података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника и давање оцена 

бонитета привредних друштава, Агенције за привредне регистре бр. 01-415/15 од 02.09.2015.године. 

 

 

             Комисија за јавне набавке 

 

                                                                                                               


