
                                        
                             Република Србија 

        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 

                                Број: 1808-13/16 

                     Датум: 19. јун 2020. године 

                                    Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  

- Услуге шпедиције – селидбе дипломатског особља и других запослених у ДКП РС и из 

ДКП РС у Републику Србију, као и превоз ствари и опреме за потребе Министарства 

спољних послова  - 

редни број: ЈН 19/2020 

 

на писани захтев заинтересованог лица, примљен путем електронске поште дана 18. јуна 

2020. године: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У додатним условима из чл.76 Закона под бројем  

1) Услов: да располаже неопходним финансијским капацитетом - да је у 2019. години 

остварио приход од продаје у износу од најмање 97.000.000,00 динара, као Доказ тражи се 

Извештај БОН-ЈН за 2019. 

  

С обзиром да за 2019. годину не поседујемо   извештај БОН-ЈН, законски рок за  предају и 

добијање истог је 30.06.2020., да ли Финансијски извештај за статистичке податке  за 2019. 

прихватате као  доказ за испуњеност  финансијског капацитета. 
  

 

1. Одговор Комисије: 

У питању је техничка грешка. Треба да пише 2018. година. Дакле, услов треба да гласи: 

„1) Услов: да располаже неопходним финансијским капацитетом - да је у 2018. години 

остварио приход од продаје (пружања услуга) у износу од најмање 97.000.000,00 динара.  

Докази: 

Правно лице: Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје Агенција за 

привредне регистре. 

 

Предузетник и физичко лице: Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. 

 



Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача 

испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који 

испуњавају тражени услов. 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 

подизвођача.“ 

  

 

Напомена: Додатне информације и појашњења чине саставни део конкурсне документације. 
 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 

 


