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Питање:  

Као додатни услов за финансијски капаците захтевано је Укупно отварен промет за 2014. 

2015 и 2016. годину (члан 77. став 2. тачка 2(ЗЈН) - буде минимални промет за делатност 

која је предмет јавне набавке у износу од 46.000.000.,00 динара са ПДВ-ом. 

Овај услов се доказује достављањем извештаја о бонитету или скоринг надлежног органа. 

С обзиром да званични финансијски извештаји за 2016.годину још увек нису званично 

обрађени од стране надлежне институције, Агенције за привредне регистре, молимо Вас да 

нам потврдите да ће, као испраан доказ овог услова бити прихваћен Извештај о Бонитету за 

јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре, а који садржи податке за 2013, 

2014 и 2015. годину уз достављање финансијског извештаја за 2016. годину у форми у којој 

је предат на обраду Агенцији за привредне регистре. 

  

Одговор: 

У случају да званични финансијски извештаји за 2016. годину још увек нису званично 

обрађени од стране надлежне институције, Агенције за привредне регистре, Комисија ће 

као доказ за испуњавање додатног услова - финансијски капацитет " Укупно остварен 

промет за 2014. 2015 и 2016. годину" прихватити Извештај о бонитету за 2014. 2015. годину 

и Финансијски извештај за 2016. годину у форми у којој је предат на обраду Агенцији за 

привредне регистре уз посебну изјаву понуђача дату под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да је текст Финансијског извештаја за 2016. годину идентичан са текстом 

предатим Агенцији за привредне регистре и приложеним доказом да је документ предат 

Агенцији за привредне регистре. 

Конкурсна документација за предметну јавну набавку биће усаглашена са горе наведеним 

одговором и објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Рок за подношење понуда биће продужен у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 

набавкама. 

Комисија за јавну набаву добара, редни број ОП/Д/03/17.    


