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ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације у поступку јавне 

набавке услуга – стручни надзор над извођењем радова на изградњи карантинског 
стакленика за потребе Дирекције за националне референтне лабораторије из Београда, ЈН 
бр. 1.2.8/16 
 

 

Питање 1:  

 

 

„Потребне су ми додатне информације и појашњења конкурсне документације ЈН бр. 1.2.8/16 

у делу испуњености додатнин услова, а у погледу финансијског капацитета. Услов је да 

‘’понуђач у 2013., 2014. и 2015. години није пословао са губитком’’. 

  

Као доказ достављају се: 

‘’подаци из исправних финансијских извештаја из регистра финансијских извештаја Агенције 

за привредне регистре за 2013. год. и Биланс успеха за 2014. И 2015. год, из регистра јавно 

објављених исправних редовних годишњих финансијских извештаја’’. То су документи које 

могу да прибаве правна лица који воде пословне књиге и предају годишње финансијске 

извештаје. 

  

Међутим, потребно је дефинисати како да финансијски капацитет докажу и предузетници који 

нису у систему ПДВ-а, јер порез плаћају паушално и нису у обавези да воде пословне књиге? 

Значи немају финансијски извештај и немају биланс успеха. Ако то није потребно, онда то 

експлицитно нагласити, а ако јесте, онда дефинисати на који начин. Јер у случају да се не 

доставе докази, може документација да буде некомплетна и да се понуђач елиминише. 

  

Посебно желим да напоменем да сте у делу за испуњеност обавезних услова из члана 75. 

Закона, лепо показали како тај услов доказују правна лица, а како предузетници и физичка 

лица. На основу овога се закључује да предузетници нису искључени из поступка ове јавне 

набавке, тако да им је потребно омогућити на који начин да докажу свој финансијски 

капацитет. 

  



  

  

Такође бих желео да Вам скренем пажњу на страну 30 ‘’Конкурсне документације-пречишћен 

текст’’ где се појављује нелогичност у бројевима којима се дефинише садржај у делу шта 

‘’Понуда мора да садржи’’. После броја 7 иде број 9, па онда број 8, па 9 И 10. Вероватно се 

ради о техничком пропусту, али то изазива одређену  забуну приликом састављања 

понуде.... Ако је могуће, исправити грешку.“   

 

Одговор 1:  
 
 
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације у погледу финансијског 
капацитета. Измена и допуна гласи: 
 
У погледу финансијског капацитета услов је:  

 да је понуђач у 2013, 2014. и 2015. години остварио пословни приход у 

минималном износу од 500.000,00 динара; 

  да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 

годину дана, а рок се рачуна од дана објављивања позива за 

подношење понуда.  

 

       Доказ:  

 

 Подаци из исправних финансијских извештаја из регистра финансијских 

извештаја Агенције за привредне регистре за 2013. годину; 

   Биланс успеха за 2014. и 2015. годину, из регистра јавно објављених 

исправних редовних годишњих финансијских извештаја. 

 

Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему 
простог књиговодства, доставља билансе успеха за 2013, 2014. и 2015. 
годину. 

 

Уколико је понуђач предузетник који порез плаћа на паушално утврђен 

приход доставља: образац КПО – Пословна књига о оствареном промету 

паушално опорезованих обвезника – фотокопија. 

 

 Потврда о броју дана неликвидности (неоверена) одштампана са сајта 

Народне банке Србије са адресе http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html 

- под називом Претраживање дужника у принудној наплати где се добија 

податак о ликвидности у последње три године.  

 
На страни 30. Конкурсне документације – пречишћен текст, у делу „понуда мора да садржи“ у 
питању је техничка грешка у редоследу бројева. Наручилац ће изменити Конкурсну 
документацију. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html

