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    Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-4/2019-20 

Дана: 27.05.2019. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У 

ОШ“1.ОКТОБАР“ У БАШАИДУ.  Jн  20/2019. 

 доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 

 
Питање: 

 
„Naručilac je na stranama 18-20 Konkursne dokumentacije, u okviru načina dokazivanja dodatnog uslova 

finansijskog kapaciteta naveo da je potrebno priložiti Izveštaj o bonitetu Agencije za privredne registre 

(Obrazac BON-JN) za prethodne tri obračunske godine (2016., 2017. i 2018. godinu) i Izveštaj o skoringu 

Agencije za privredne registre za prethodnih 5 (pet) obračunskih godina (2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. 

god.) 

 

Uzimajući u obzir da je zakonska obaveza da se završni račun za 2018. godinu preda do 30.06.2019., te da 

APR još uvek nije izvršio obradu i ocenu završnog računa za 2018. godinu, molimo Naručioca da nam 

potvrdi da ćemo ispuniti gore navedeni uslov ukoliko priložimo obrazac BON-JN za period 2015-2017. god 

i Bilans stanja i Bilans uspeha za 2018. godinu, kao i Izveštaj o skoringu Agencije za privredne registre za 

period 2013-2017.god.“ 

 

 

Одговор Наручиоца: 

Извештај БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре за тражени период (са мишљењем 

овлашћеног ревизора, ако је понуђач обвезник ревизије) односно биланс успеха, порески биланс и 

пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне  делатности за 

тражени период (за привредне субјекте који воде књиге по систему простог књиговодства), односно 

потврда пословне банке понуђача о оствареном укупном приходу на пословно-текућем рачуну за 

тражени период (за привредне субјекте који нису у обавези да утврђуји финансијски резултат 

пословања-паушалци); уколико извештајем БОН-ЈН  није обухваћена 2018. година, доставити биланс 

стања и биланс успеха за обрачунску 2018. годину (са извештајем независног ревизора, уколико је 

понуђач обвезник ревизије). 
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Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 
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