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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА, ОДГОВОРИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:  

Хитне, додатне и непредвиђене набавке (материјал за посебне намене, потрошни материјал, 
резервни делови, алат и инвентар, остали материјали за посебне намене), ЈН број 25/19 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), 
достављамо Вам одговоре на питања у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем 
оквирног споразума: Хитне, додатне и непредвиђене набавке (материјал за посебне намене, потрошни 
материјал, резервни делови, алат и инвентар, остали материјали за посебне намене), ЈН број 25/19 
 

ПИТАЊЕ 1 : У условима тендера тражи се БОН-ЈН  који издаје АПР за 2015.,2016. И 2017 годину. 
АПР не издаје податке за 2015. годину, можете проверити на сајту АПР-а, већ само за 2016., 2017. и 2018. 
годину. Молимо Вас да нам одговорите да ли ће се признати БОН-ЈН за 2016., 2017. и 2018. годину како 
то издаје АПР. 
 
ОДГОВОР 1: У конкурсној документацији израђеној у предметном поступку као доказ за испуњеност 
додатног услова који се односи на финанасијски капацитет затражено је да је понуђач у обавези да 
достави Извештај о бонитету БОН ЈН за 2015., 2016. и 2017. годину заједно, који издаје АПР или Биланс 
стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три пословне године (2015., 
2016. и 2017. годину). Такође, наведено је да у складу са одредбама члана 76. Закона о јавним набавкама 
Наручилац као доказ за финансијски капацитет захтева БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 
регистре или биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три 
пословне године (2015., 2016., и 2017. годину) с обзиром да је чланом 33. Закона о рачуноводству 
прописано да су правна лица, односно предузетници дужни да редовне финансисјке извештаје за 
извештајну годину доставе АПР-у ради јавног објављивања најкасније до 30.06. наредне године. Уколико 
је потенцијалном понуђачу усвојен и јавно објављен редовни финансијски извештај за 2018. годину исти 
је у обавези да као доказ за испуњење финансијског капацитета ПОРЕД БОН-ЈН-а за 2016., 2017. и 
2018. годину достави И БОН –ЈН за 2015., 2016. и 2017. годину или Биланс стања и Биланс успеха са 
мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три пословне године (2015., 2016., и 2017. годину) као 
што је и наведено у конкурсној документацији, како не би било нарушено основно начело јавних 
набавки једнакости понуђача. 
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