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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-80/2019 

Број ЈН К 07/19 

Дана: 12.04.2019. 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник Републике 

Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама у вези ЈН К 07/19, 

објављујемо одговоре на наведена питања. 

 

Питање бр. 1: 

Изменама конкурсне документације од 09.04.2019. године, а на основу одговора на 

захтев за додатним информацијама од 08.04.2019. године, предвиђено је да се као доказ да 

понуђач није пословао са губитком у 2016., 2017. и 2018. години достави образац БОН-ЈН за 

наведене године. Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018), чланом 

33. предвиђено је да су правна лица, односно предузетници дужни су да редовне годишње 

финансијске извештаје за извештајну годину доставе Агенцији, ради јавног објављивања, 

најкасније до 30. јуна наредне године, осим ако посебним законом није друкчије уређено. У том 

смислу, претходна формулација овог захтева је била добра, пошто је тражени образац могуће 

тражити само закључно са 2017. годином. Уколико Наручилац жели да буде обухваћена и 2018. 

година, мора да затражи другу врсту доказа. Предлажемо да Наручилац затражи изјаву 

понуђача (тј. носиоца посла за целу групу) о томе да није пословао са губтиком у последње три 

године (2016., 2017. и 2018.), односно од оснивања, ако је основан након 2016. године. На овај 

начин би била покривена и 2018. година, а званични биланси за претходне године су у сваком 

случају јавно доступни на сајту Агенције за привредне регистре. Молимо Наручиоца да измени 

овај услов. 

 

Одговор бр. 1:  

Наручилац ће у овом делу извршити измену конкурсне документације. 

   

Питање бр. 2: 

Да ли у случају да понуду подноси група понуђача доказ за финансијски капацитет 

треба да поднесе сваки од учесника заједничке понуде или је довољно да то буде носилац 

посла? 

  

Одговор бр. 2:  

 Наручилац ће у овом делу допунити конкурсну документацију. 

 

Питање бр. 3: 

Уколико је неки од понуђача основан након 2015., односно 2016. године (у зависности 

од коначног одговора Наручиоца у погледу периода за који се доказује финансијски капацитет), 

за који период доставља доказ о томе да није пословао са губитком? 

 

Одговор бр. 3:  

 Уколико понуђач послује краће од три године, прилаже доказ за тај период. 
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