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Предмет: Одговори на питања пристигла у отвореном поступку са закључењем оквирног 
споразума јавне набавке добара : Резервни делови за аналогне радио станице, ЈН број 96/19 
 
Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума јавне набавке добара: Резервни делови за аналогне радио станице, ЈН број 96/19 
(у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 
68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ 1.: У додатним условима за учешће у поступку јавне набавке (ЈН број 96/19), као доказ за 
финансијски капацитет наведен је Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног 
ревизора, уколико је обвезник ревизије, за претходне три пословне године (2015., 2016. И 2017. 
годину). 
Молим Вас да нам потврдите да су за Микро предузеће, за учешће у поступку јавне набавке (ЈН број 
96/19) довољни само Биланси успеха и стања за 2015, 2016. и 2017. годину без мишљење 
овлашћеног ревизора? 
 
ОДГОВОР: Додатним условом предметне конкурсне документације, као доказ за испуњеност 
финансијског капацитета захтеван је Извештај о бонитету БОН – ЈН, Агенције за привредне 
регистре, за 2015., 2016. и 2017. годину или Биланс стања и биланс успеха са мишљењем 
овлашћеног ревизора, уколико је обвезник ревизије, за претходне три пословне године (2015., 
2016. и 2017. годину).  
Како микро правно лице у складу са Законом о ревизији (Сл. Гласник РС бр. 62/2013 и 30/2018) не 
подлежe обавези законске ревизије, исто испуњеност финансијског капацитета предметне набавке 
доказује Извештајем о бонитету БОН-ЈН за 2015., 2016. и 2017. год. или  Билансом стања и 
билансом успеха за 2015., 2016. и 2017. годину.  
 
ПИТАЊЕ 2.: У додатним условима за учешће у поступку јавне набавке (ЈН број 96/19), као доказ за 
финансијски капацитет наведена је Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади, 
односно да нема евидентиране дане неликвидности у последњих 6 месеци пре објављивања Позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
Молим Вас да нам потврдите да је као доказ довољно одштампати извештај са званичнога сајта НБС-
а “Претраживање дужника у принудној наплати”? 
 
ОДГОВОР: Имајући у виду да је доказ за испуњеност траженог финансијског капацитета јавно 
доступан податак и да се исти може утврдити на заваничном сајту НБС, довољно је доставити 
извештај са поменутог сајта. 
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