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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-11/18 
21.05.2018.године 
Београд 
 
 

ПРЕДМЕТ: Одговори на питања – појашњења  у  отвореном поступку јавне набавке 
ХИТНЕ, ДОДАТНЕ И НЕПРЕДВИЂЕНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА (МАТЕРИЈАЛ ЗА 

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, АЛАТ И 
ИНВЕНТАР, ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ)  
ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, 

 ЈН број 11/18 
 
 Овим путем достављамо Вам одговор на питањe-појашњење конкурсне документације у предметном 
поступку (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 
68/2015“) у предметном поступку. 
 
ПИТАЊЕ 1: Имамо бонитет за 2014., 2015. и 2016. годину од 30.10.2017. године. Уколико доставимо бонитет 
издат 30.10.2017. године да ли је он важећи? Или морамо да извадимо нов бонитет из 2018. Године? 
 
ПИТАЊЕ 2: 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. 
 
ПИТАЊЕ 3: На страни 11. У делу Додатни услови Финасијски капацитет да је 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. Као 
доказ се траже се бонитети или биланси стања са мишљењем овлашћеног ревизора за претходно наведен 
године. Како у АПР издају тражени доказа за претходне три године (за 2015.2016. и 2017.) молимо да нам 
појасните да ли се траже бонитети за наведене године. 
 
 
ОДГОВОР 1., 2 и 3: 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. 
 
 

Комисија у поступку јавне набавке 


