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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ ОЗНАКЕ И БРОЈА ЈН – 01/2019, НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА 

ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ И ОБЈЕКАТА 

Предмет: Захтев за појашњењем конкурсне документације и додатним 

информацијама 

Потенцијални понуђач је поставио следеће питање, с тога, достављамо одговор: 

Питање: На страни 9. Конкурсне документације, као један од додатних услова 

наводите под тачком 6 следеће:  

''Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 2015, 2016 и 

2017. години остварио пословни приход у минималном износу од РСД 5.000.000,00 без 

ПДВ-а.  

Начин доказивања:  

Доказује се Извештајем о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 

привредне регистре  

или 

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по 

систему простог књиговодства, доставља:  

-биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског 

органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за године 2015, 2016. и 

2017  

или 

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, 

(паушалац), доставља:  

-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем 

рачуну за 2015, 2016. и 2017. oбрачунску годину . '' 

 

С’обзиром да је кратак рок за достављање понуда и да треба време да АПР изда 

потврду, да ли је прихватљиво да вам доставимо билансе стања и успеха за тражени 

период из којих се виде сви тражени подаци?  

Одговор: Као што је дефинисано Конкурсном документацијом, биланс успеха, порески 

биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 

самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој 
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територији је регистровао обављање делатности за године 2015, 2016. и 2017. је 

прихватљив доказ за постављени услов у случају да је Понуђач привредни субјект који, 

у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог 

књиговодства. 

Рок за подношење понуда у предметној набавци је дефинисан у складу са чланом 99. 

ЗЈН и тумачење кратких и дугих рокова није у нашој надлежности. 

 

 

 

 

 


