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ПРЕДМЕТ: Одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке услуга са 
закључењем оквирног споразума: Хитне, додатне и непредвиђене набавке услуга: текуће 
поправке и одржавање опреме, за потребе Министарства унутрашњих послова , ЈН број 
69/18 
 
  
 Овим путем достављамо Вам одговор на питање  у отвореном поступку јавне набавке 
услуга са закључењем оквирног споразума: Хитне, додатне и непредвиђене набавке 
услуга: текуће поправке и одржавање опреме, за потребе Министарства унутрашњих 
послова , ЈН број 69/18 (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник 
РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) 
 

Питање 1.  
 
 Молим да као заинтересованом лицу у поступку јавне набавке број 69/18 одговорите на питање 
у вези са додатним условима. Навели сте (на страни 10-11 ) да уз понуду доставимо: 

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне 

регистре, за претходне три пословне године (за 2014. 2015. и 2016. годину)  

 Добили смо информацију из АПР-а да издају Извештај о бонитету само за период од 
2015-2017. годину. 
 Да ли ћете признати ако доставимо извештај који већ поседујемо за период 2014-2016 
годину и извештај за период 2015-2017 годину. Или ће бити довољно доставити извештај за 
период од 2015-2017. годину? 
 
 Одговор 1:  
 
 Потребно је доставити Извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН, који издаје 
Агенција за привредне регистре, за претходне три пословне године (за 2014. 2015. и 2016 
годину). Уколико понуђач поседује захтевани Извештај (за 2014. 2015. и 2016 годину), наручулац 
остаје при захтеваном услову из конкурсне документације да је потребно доставити исти.   
Наручилац је у конкурсној документацији навео у напомени следеће:  У складу са одредбама 
члана 76. Закона о јавним набавкама Наручилац као доказ за финансијски капацитет захтева 
БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре или биланс стања и биланс успеха са 
мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три пословне године (2014., 2015. и 2016. годину) 
с обзиром да је чланом 33. Закона о рачуноводству прописано да су правна лица, односно 
предузетници дужни да редовне финансисјке извештаје за извештајну годину доставе АПР-у 
ради јавног објављивања најкасније до 30.06. наредне године.  
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