
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за материјално - финансијске послове 
07 број 404-ЈН-64/18 
21.05.2018. године  
Београд 
 

У вези са у отвореним поступком јавне набавке са закључењем оквирног споразума: : Хитне, додатне и 
непредвиђене набавке добара административна опрема, канцеларијска опрема, уградна опрема, 
рачунарска опрема, штампачи,комуникациона опрема, телефони, мобилни телефони, телефонске 
централе, мреже, фотографскаопрема, опрема за домаћинство, намештај, остали материјал за посебне 
намене, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 64/18 

Питање 1. 

Годишњи финансијски извештај нашег друштва за 2017. годину објављен је на интернет страници 
АПР. Обзиром да су финансијски извештаји за 2017.годину на сајту АПР објављени, од стране АПР 
обавештени смо да се сада издају извештај о бонитету (БОН ЈН) за претходне три године (за 2015.2016. 
и 2017. годину). Извештај о бонитету за 2014.годину више није могуће добити. 

Ако понуђач испуњава захтевани услов о пословним приходима  у висини од 10.000.000,00 Динара без 
ПДВ, за поменути период  збирно, да ли ће се сматрати да је испунио услов ако је у било којој години 
или збиру у 2015,2016,2017.години испунио тај услов? 

 Сходно Начелу једнакости понуђача Закона о јавним набавкама, узети у обзир преглед траженог 
бонитета за 2014. 2015. 2016. годину као искључиви услов, без ограничења које је за издавање 
захтеваног извештаја о бонитету поставила Агенција за Привредне Регистре,  довело би понуђаче у 
неравноправан положај, јер би могли да се квалификују само они понуђачи који из неког разлога већ 
поседују извештај који је добијен у ранијем периоду. 

Одговор 1:  
 
Понуђачи којима је Агенција за привредне регистре, издала годишњи извештај за 2017. годину, могу 
доставити бонитет за 2015., 2016 и 2017. годину али и Биланс стања и биланс успеха са мишљењем 
овлашћеног ревизора за 2014. годину (с обзиром да је наручилац захтевао у конкурсној документацији 
БОН – ЈН, који издаје АПР, за претходне три пословне године (за 2014. 2015. и 2016 годину).  
 
 
Питање 2. 

Да ли је период од 11.05.2017 до 11.05.2018. године одговарајући за издавање тражене потврде од НБС 
да понуђач није био у блокади у допунским захтевима конкурса? 
 

Одговор 2.  
Наручилац је захтевао конкурсном документацијом да понуђач није био у блокади, односно да нема 
евидентиране дане неликвидности у последњих 12 месеци пре објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки (позив је објављен дана 11.05.2018. године). 
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