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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 6  

за јавну набавку услуге  дигитализације управљања одржавања инфраструктуре,  

у отвореном поступку, јавна набавка број 60/2019 

 

 
Потенцијални понуђач је доставио следећe питањe:  

 
ПИТАЊЕ : Поштовани,На страни 34 конкурсне документације је предвиђено да је потребно да за 

доказивање додатног услова – финансијски капацитет понуђачи доставе извештај о бонитету за јавне 

набавке – Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре и који мора да садржи: статусне 

податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017 

и 2018) или биланс успеха за 2016, 2017 и 2018. годину. 
У држави седишта понуђача не постоји државни орган који издаје извештај бонитету. Мишљења о 

финансијским извештајима независних ревизора се достављају надлежним судовима који воде привредне 

регистре и јавно су доступни, уз плаћања минималне накнаде, али судови не издају документе у вези са 

поднети мишљењима.  

 Да ли су за наручиоца прихватљиви мишљења независног ревизора о финансијским извештајима 

понуђача који садржи све наведене елементе (статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 

успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018) и изјава понуђача да у његовој држави 

седишта не постоји државни орган који издаје извештај о бонитету?  

 Додатно, поред горе наведених елемената, извештај о бонитету Агенције за привредне регистре садржи 

и показатеље за оцену бонитета понуђача: показатеље имовинске структуре, структуре капитала, 

ликвидности, пословне активности профитабилности. 

 У држави седишта понуђача не постоји државни орган који издаје документ са горе наведеним 

показатељима. Скрећемо пажњу да би независни ревизори у мишљењу о финансијским извештајима 

скренули пажњу уколико би у пословању понуђача дошло до индикатора који указују да понуђач има 

негативне показатеље које садржи извештај о бонитету Агенције за привредне регистре. 

 Да ли су наручиоца релевантни показатељи који су садржани у извештају о бонитету? Уколико је одговор 

на ово мишљење потврдан, да ли је за наручиоца довољно мишљење независног ревизора као доказ да су 

показатељи који су садржани у извештају о бонитету позитивни? 

 

ОДГОВОР:  Наручилац је, у тачки 5.3. - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

ИЗ ТАЧКЕ 5.1. И 5.2., на страни 37/105, на јасан и недвосмислен начин навео како се доказује испуњеност 

обавезних и додатни услова у предметном поступку. 
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