
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-12/20 
25.06..2020. године. 
Београд 
 
ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у отвореном поступку, са закључењем оквирног споразума 
са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку добара: Угоститељска опрема и 
опрема за вешерај, ЈН број 12/20 
 
Овим путем достављамо Вам одговор на питање постављено у вези са отвореним поступком са 
закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку добара: 
Угоститељска опрема и опрема за вешерај, ЈН број 12/20 (у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ 1: У тендерској документацији број ЈН 12/20 – угоститељска опрема, тражили сте доказ  
биланс стања и биланс успеха за претходне три године 2016. 2017. и 2018. Да ли претходне три 
године треба да се односе на 2017. 2018, и 2019. годину, моја предпоставка је да је дошло до грешке 
приликом састављања документације. 
 
ОДГОВОР: Приликом састављња конкурсне докуметације није досло до грешке и Наручилац остаје 
при захтеваном. Наиме, на старни 14 конкурсне документације испод табеле са додатним условима 
наведено је следеће:  
 
„У складу са одредбама члана 76. Закона о јавним набавкама, Наручилац као доказ за финансијски капацитет 
захтева БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регисте или Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем 
овлашћеног ревизора за претходне три пословне године (2016., 2017. и 2018. годину), с обзиром да јечланом 33. 
Закона о рачуноводству прописано да су правна лица, односно предузетници дужни да редовне годишње финансијске 
извештаје за извештајну годину доставе АПР-у ради јавног објављивања најкасније  до 30.06. наредне  године.“ 

Влада Републике Србије на седници одржаној 16.04.2020. године донела је Уредбу о померању 
рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и 
консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и 
предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од 
самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене 
вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-Cov-2 („Службени гласник РС“, бр. 57/20) која је истог дана ступила на 
снагу. 

Овом Уредбом су прописани нови рокови за достављање финасијских извештаја. 
 
Имајући у виду напред наведено, а поштујући основно начело јавних набавки једнакости међу 
понуђачима за испуњеност финансијског капацитета захтеаване су године (2016., 2017 и 2018. 
година) за које су већ обрађени подаци свим потенцијалним понуђачима. 
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