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Број: 22/1-19 

Дана: 12.02.2019. године 

К њ а ж е в а ц 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 15/2-1 од 

08.02.2019. године, Комисија за јавну набавку припремила је 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-3/2019-02, 

-Инвестиционо одржавање тротоара у ул. Бранка Радичевића - 

 

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 12.02.2019. 

године у 13,26 часова. 

 

Питање заинтересованог лица: 

 

У конкурсној документацији наводи се: 

 4.2 Додатни услови из члана 76 Закона о јавним набавкама и начин како се доказују  

1) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је за претходне три 

обрачунске године (2016, 2017 и 2018) имао укупне приходе од обављања делатности у висини од 

најмање 6.000.000,00 динара  

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје Агенција за привредне регистре којим 

доказује да је за предходне 3 године (2016, 2017 и 2018) имао укупне приходе од обављања 

делатности у висини од најмање 6.000.000,00 динара. Уколико није доступан БОН-ЈН образац за 

2018 годину понуђач доставља биланс стања и биланс успеха са потврдом да је предао биланс 

стања и биланс успеха.  

 

Питање: Уколико Понуђач испуњава наведени услов укупног прихода у обрачунској 2016 и 2017. 

години и достави БОН-ЈН образац за 2016 и 2017. год., да ли је неопходно достављање биланса 

стања и биланса успеха за 2018.год. ? 

 

Одговори Комисије: 

1. Уколико понуђач  достави Извештај о бонитету за јавне набавке за 2016 годину и 2017 годину 

којим доказује да је у ове две обрачунске године имао укупне приходе од обављања делатности у 

висини од најмање 6.000.000,00 динара, тада понуђач није у обавези да достави биланс стања и 

биланс успеха за 2018. годину. 

 

 

Комисија за спровођење предметне јавне набавке 

 

Објавити на:  

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 1 (www.knjazevac.rs) 


