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ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА БРОЈ  23/16 

''Радови на поплочавању тротоара и коловоза на територији града Београда'' 

ПИТАЊЕ 1 : Потенцијални понуђач је у свом питању навео следеће:  
 

''     У поглављу  III на страни 6/47 Конкурсне документације за јавну набавку број 23/16 да 
понуђач располаже финансијским капацитетом, наведени услов доказује: 
-Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник који води пословне књиге по систему 
простог/двојног књиговодста, 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 три године (2013., 2014. и 2015. 
годину).  

 потврду пословне банке о оставерном укупном промету на пословном – текућем рачуну за 

три обрачунске године (2013., 2014. и 2015. годину).  
 

Предузетник који се определио да води књиге по систему двојног књиговодства, 
води их у складу са законом и другим прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија. 
Што значи да такви предузетници воде пословне књиге и састављају финансијске 
извештаје у складу са Правилником о садржини и форми образаца финансијских 
извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. 
 

Да ли такав предузетник (из предходног става) доставља као доказ само Извештај 
о бонитету Агенције за привредне регистре, с обзиром да књиге води у складу са 
Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за 
привредна друштва , задруге , друга правна лица и предузетнике?  '' 
 

ОДГОВОР 1 :  
 

Понуђач, предузетник, који води пословне књиге по систему двојног књиговодства, може да 
испуни услов у погледу  финансијског капацитета достављањем: 

- Извештаја о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН),  за 
претходне три обрачунске године, (2013., 2014. и 2015. годину); 

- Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о 
блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач 
је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у 
коме је објављен  позив прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју 
издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос 
основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период. 

 
 

ПИТАЊЕ 2 : Потенцијални понуђач је у свом питању навео следеће:  
      '' Такође питање везано за образац 6  поглавље ХI  страна 31/47:        
У случају више од 5 референци, да ли по потреби образац копирати?    '' 
 
ОДГОВОР 2 : Уколико је Понуђачу за доказивање пословног капацитета неопходно, Понуђач 
може ископирати и попунити Образац 6 – Референц листа понуђача у потребном броју 
примерака. 
 

 
КОМИСИЈA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


