
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и  
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Број: 40/1-18 

Дана: 21.03.2018. 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 18/2-18 од 01.03.2018. 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. 404/1-5/2018-02, 

-Kапитално одржавање објеката-уређење простора и изградња објекта прихватилишта за псе у 

Минићеву- 

 

на писмени захтев заинтересованог лица, упућеног путем електронске поште дана 

20.03.2018. године у 16,47 часова: 
 

Питања заинтересованог  лица: 

 

Moлимо Вас да нам дате додатно појашњење за ЈН 404/1-5/2018-02 

 

За доказивање финансијског капацитета захтевате да понуђач има за претходне три 

године 2015,2016,2017 годину приход од 13.000.000,00 динара. 

 

 1. Молимо Вас да дефинишете „приход“. Да ли је то обрт или добит од 

13.000.000,00 динара? 

 2. АПР може да изда БОН-ЈН само за 2014,2015 и 2016 годину. За 2017 годину 

подаци се још достављају и не могу да издају БОН-ЈН са подацима за 2017. годину. 

 Да ли прихватате БОН-ЈН са подацима од 2014,2015 и 2016 године? 

  

Одговори Комисије: 

1. Под приходом се подразумева пословни приход исказан у Билансу успеха, а све у 
складу са одредбама садржаним у Закону о рачуноводству и др. законским и 
подзаконским актива из ове области. 

2. Одговор на друго питање садржан је на страни бр. 8.  конкурсне  документације и гласи:  

 „Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје Агенција за привредне регистре 
којим доказује да је за претходне 3 године (2015, 2016 и 2017)  имао укупне приходе од 
обављања делатности у висини од најмање 13.000.000,00 динара. Уколико није 



доступан БОН-ЈН образац за 2017 годину понуђач доставља биланс стања и биланс 
успеха са потврдом да је предао биланс стања и биланс успеха. 

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по 
систему простог књиговодства, доставља: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 
грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског 
органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године, 
(2015, 2016 и 2017 годину) и 

- потврду пословне банке о оставерном укупном промету на пословном – текућем рачуну 
за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017 годину). 

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, 
(паушалац), доставља: 

-потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну за 
претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017 годинa).“ 

 У вези са овим питањем можете погледати и додатне информације и појашњења у 
вези са припремањем понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку, ЈН бр. 404/1-
5/2018-02, које су објављене на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца 1 
(www.knjazevac.rs) дана 20.03.2018. године. 

Комисија за спровођење предметне јавне набавке 

 

Објавити на:  

- Порталу јавних набавки 

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

 

http://www.knjazevac.rs/

