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 Предмет: Одговори на питање потенијалоног понуђача упућеног путем електронске 

поште (маila) дана 10.09.2013. године за јавну набавку велике вредности услуга- пружање 

услуга у области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, 

реконструкцију, адаптацију и санацију  мреже и објеката водовода и канализације у првој 

фази квалификационог поступку број 17/13-С 

 

 Поштовани, 

 

Дана 10.09.2013. године у 13,50 часова упутили сте нам путем електронске поште питање 

везана за јавну набавку велике вредности услуга- пружање услуга у области водопривреде и 

то услуга израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију  

мреже и објеката водовода и канализације у првој фази квалификационог поступку број 17/13-С. 

Истог дана Наручилац је потврдио пријем Вашег питања електронским путем у 14,02 

часова. 

 

Питање гласи: 

,, 

У конкурсној документацији за јавну набавку велике вредности бр. 17/13-С на страни 12 

наведено је да Подносилац пријаве мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у 

предметном поступку јавне набавке, по ставком 1. да располаже неопходним финансијским 

капацитетом - алинеја 3. Известај о бонитету - образац БОН - ЈН издат од стране Агенције 

за привредне регистре и биланс стања и успеха за претходне три године са мишљењем 

овлашћеног ревизора (односи се на правна лица за која је законом прописана обавеза 

прибављања мишљења). Факултет, као образовна установа не предаје завршне рачуне 

Агенцији за привредне регистре, него Министарству финансија Републике Србије, Управи 

за трезор, 

Питање: 

1. Да би испунили овај услов да ли је довољно да предамо обрасце биланса стања и 

успеха за претходне три године, и да ли се могу предати фотокопије наведених 

образаца, или фотокопије морају бити оверене у суду, или општини?,, 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 

124/2012), достављамо Вам у законском року  одговор на постављено питање: 

 

Установе и организације које своје финансијске извештаје предају Министарству финансија 

Републике Србије – Управа за трезор и које су укључене у Списак директних и индиректних 

корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника 

средстава организација за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних 

средстава који су укључени у Систем консолидованог рачуна трезора, морају као доказ 
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испуњености услова финансијског капацитета доставити биланс стања и морају као доказ 

испуњености услова финансијског капацитета доставити биланс стања и биланс успеха 

(биланс прихода и расхода) за претходне три обрачунске године. Ове установе не морају 

достављати и Извештај о бонитету образац БОН ЈН који издаје Агенција за привредне 

регистре. 

 

Ови, као и сви остали докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним 

копијама. 

  

 

   

 С поштовањем   ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

                                   Комисија за јавне набавке  
  

     

           

 


