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ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке услуга са 
закључењем оквирног споразума: Хитне, додатне и непредвиђене набавке услуга: текуће 
поправке и одржавање опреме, за потребе Министарства унутрашњих послова , ЈН број 
69/18 
 
  
 Овим путем достављамо Вам одговор на питање  у отвореном поступку јавне набавке 
услуга са закључењем оквирног споразума: Хитне, додатне и непредвиђене набавке 
услуга: текуће поправке и одржавање опреме, за потребе Министарства унутрашњих 
послова , ЈН број 69/18 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник 
РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) 
 
 
ПИТАЊЕ 1. 

Годишњи финансијски извештај нашег друштва за 2017. годину објављен је на интернет 

страници АПР. Обзиром да су финансијски извештаји за 2017.годину на сајту АПР објављени, 

од стране АПР обавештени смо да се сада издају извештај о бонитету (БОН ЈН) за претходне 

три године (за 2015.2016. и 2017. годину). Извештај о бонитету за 2014.годину више није могуће 

добити. 

Ако понуђач испуњава захтевани услов о пословним приходима  у висини од 10.000.000,00 

Динара без ПДВ, за поменути период  збирно, да ли ће се сматрати да је испунио услов ако је у 

било којој години или збиру у 2015,2016,2017.години испунио тај услов? 

ОДГОВОР 2. Потребно је доставити нов БОН – ЈН из 2018. године. Понуђачима којима је 
Агенција за привредне регистре издала годишњи извештај за 2017. годину могу доставити 
Извештај о бонитету за јавне набавке за 2015., 2016. и 2017. годину али за 2014. годину 
потребно је доставити Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора, 
будући да је Наручилац конкурсном документацијом као додатни услов у погледу финансијског 
капацитета тражио да Понуђач за 2014., 2015. и 2016. годину заједно имао пословне приходе 
укупно у висини не мањој од 10.000.000,00 динара без ПДВ–a. 
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