
                                       
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 
                                Број: 868-19/16  
                     Датум: 18. јун 2015. године 
                              Немањина 24-26 
                                    Б е о г р а д 
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Набавка рачунарске опреме за потребе састанка Министарског савета ОЕБС у 

децембру 2015. год - 
редни број: ЈНОТ 8/2015 

 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
17. јуна 2015. године  у 11:22 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Понуђач је дужан да испуни услов да располаже финансијским капацитетом – 
да је у 2014. години остварио приход у наведеним износима по партијама. 
Као доказ испуњености финансијског капацитета наручилац од правног лица 
захтева од понуђача да достави извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН. 
Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за 2014. годину још увек није 
доступан у Агенцији за привредне регистре, као ни Редовни финансијски 
извештај за 2014. годину, с обзиром да је рок за његову предају 30.06.2015. 
године. Молимо Вас да нам потврдите да ће бити прихватљиво доставити 
Извештај о бонитету БОН-ЈН за 2013. годину и копију биланса стања и биланса 
успеха за 2014. годину који су предати Агенцији за привредне регистре, као 
саставни де Извештаја за статистичке потребе. 
 

1. Одговор Комисије: 
У случају да Извештај о бонитет за јавне набавке БОН-ЈН за 2014. годину још 
увек није доступан у Агенцији за привредне регистре, наручилац ће као доказ за 
испуњење услова дефинисаног у делу 5. конкурсне документације, под тачком 
5.2), подтачка 1), прихватити копију биланса стања и биланса успеха за 2014. 
годину уз који је потребно доставити и потврду Агенције за привредне регистре 
о предаји истог. 
 



 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 
 


