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Предмет: Одговор на питањa у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са 
поновним отварањем конкуренције за јавну набавку добара: Угоститељска опрема, ЈН број 38/19 

 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“), достављамо одговор на питањe у отвореном поступку јавне набавке добара: 
Угоститељска опрема, ЈН број 38/19 
 
 
ПИТАЊЕ 1: У додатним условима тачка 3. Финансијски капацитет навели сте да је потребно 
доставити Извештај о бонитету БОН-ЈН за 2015., 2016. и 2017. годину заједно, који издаје АПР или 
Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три пословене 
године (2015., 2016. и 2017. годину), уколико је понуђач обвезник ревизије да би се доказао пословни 
приход за 2015. 2016. и 2017. годину заједно у висини не мањој од 100.000.000,00 динара. С обзиром 
да је 2019. година и да су претходне 3 пословне године 2016., 2017. и 2018. година да ли се овај услов 
може доказати Извештајем о бонитету за 2016. и 2017. годину и Билансом стања и успеха за 2018. 
годину с обзиром да се 2018. још увек не види у Извештају АПР-а?  
 
 
ОДГОВОР 1:  Наручилац остаје при траженом услову и доказу као што је и наведено у предметној 
конкурсној документацији како не би било нарушено начело једнакости понуђача у јавним 
набавкама. Наиме, Наручилац је као доказ за финансијски капацитет захтевао БОН-ЈН који издаје 
АПР или Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три 
пословне године (2015., 2016. и 2017. годину) из разлога што је чл. 33. Закона о рачуноводству 
прописано да су правна лица односно предузетници дужни да редовне финансијске извештаје за 
извештајну годину доставе АПР-у ради јавног објављивања најкасније до 30.06. наредне године. 
Уколико је потенцијалном понуђачу усвојен и јавно објављен редовни финансијски извештај за 
2018. годину понуђач је у обавези да као доказ за испуњење финансијског капацитета ПОРЕД 
БОН-ЈН-а за 2016. 2017. и 2018. годину достави И БОН-ЈН за 2015. 2016. и 2017. годину или Биланс 
стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три пословне године (2015., 
2016. и 2017. годину) као што је наведено у конкурсној документацији.        
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