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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15) Комисија за спровођење јавне набавке бр.ЈН 1.3.9/2018 – Уређење атарских путева и
отресишта објављује
Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима
Дана 23.08.2018. године Општинска управа општине Нови Кнежевац, као Наручилац, путем
електронске поште примила је захтев за додатним информацијама и појашњењима
заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.9/2018 – Уређење атарских путева и
отресишта, који гласи:
Молимо вас да нам пружите додатне инфомрације у поступку јавне набавке ЈН 1.3.9/2018
Општина Нови Кнежевац-Уређење атарских путева и отресишта.
Наручилац је на стр. 9 конкурсне документације дефинисао начин доказивања додатног
услова финансијског капацитета који између осталог гласи:
“а) да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:
финансијски капацитет се доказује достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке
БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, који садржи сажети биланс стања и биланс
успеха за 2015., 2016. и 2017. годину,”
Питање: Да ли ће понуђач испунити додатни услов финансијског капацитета уколико у
образцу БОН-ЈН нису дефинисани подаци за 2017. годину, а понуђач достави образац БОНЈН који обухвата период 2014-2016, а за 2017. годину достави:
• Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину из редовног годишњег финансијског
извештаја
• Мишљење незавнисног ревизора за 2017. годину
• Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину из консолидованог годишњег
финансијског извештаја?

Одговор: Понуђач ће испунити додатни услов финансијског капацитета и у случају да
достави образац БОН-ЈН који обухвата период од 2014. до 2016. године, уз услов да за 2017.
годину достави одговарајуће финансијске извештаје, или наведе у понуди интернет страницу
на којој су тражени подаци јавно доступни, а на основу којих се недвосмислено може
утврдити да понуђач није пословао са губитком у 2017. години.
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