
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“  
бр.124/2012 , 14/2015 и 68/2015) Комисија наручиоца за јавну набавку бр.25/2018 
сачинила су  

Додатне информације бр.6 

у вези са припремањем понуде 
за јавну набавку – Санација објекта Дом за децу и лица ометена у развоју ,,Др. 
Никола Шуменковић,, у Стамници , бр.јн. 25/2018 

 
Питања: 
 

ПОШТОВАНА МАРИНА,  

МОЛИМО ВАС ДА НАМ РАЗЈАСНИТЕ: УКОЛИКО СЕ ТРАЖЕ ПОДАЦИ ЗА ПРЕТХОДНЕ 3 ГОДИНЕ 
(КОНКРЕТНО ВЕЗАНО И ЗА ПРИХОДЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ПРИЛАГАЊЕМ БОН-ЈН) , ЗАШТО У ТЕНДЕРСКОЈ 
ДОКУМЕНТАЦИЈИ СТОЈЕ ГОДИНЕ 2014, 2015, 2016. 

НА САЈТУ АПР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СТОЈИ: 

Kod izveštaja označenih sa BON period je definisan (3 godine) i ne 
može se birati.   

 
 
Одговори: 
 
У складу са додатним условима везано за финансијски капацитет из конкурсне 
документације траже се 2014, 2015 и 2016 година и то:  
 

1) Финансијски капацитет: 
Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за 
које су достављени подаци мора да буде већи од 68.000.000,00, динара;  

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на 
Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био 
неликвидан. 
 
Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за 
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за 
оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико 
Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 
2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2016. годину.  



Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности 
у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних 
набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави 
Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који 
претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за 
подношење понуда, није био неликвидан.  

 
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге 

по систему простог књиговодства, достављају: 
- 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 је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 
рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 
(паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну 
за претходне 3 (три) обрачунске године. 

 

. 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 


