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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12 ,14/15 и 68/15) Наручилац објављује: 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка мале 

вредности -услуге -Осигурање запослених и осигурање возила, редни број ЈН: У 17-03 

 

Дана 14.03.2017. године наручилац је примио питања за предметну јавну набавку у 

којима се наводи следеће:  

 

ПИТАЊА: 

1.Наручилац је као додатни услов финансијског капацитета одредио следећи: „Да 

понуђач располаже са довољним финансијским капацитетом –потребно је да је 

понуђач за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) остварио приход: 

-у износу од 2.500.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом уколико се подноси 

понуда за целокупну јавну набавку, или само за партију 1, и, односно 

- у износу од минимум 1.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом - уколико се 

подноси понуда само за партију 2 

и да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуда није био у блокади, доказује се достављањем следећих доказа: 

Доказ: 

а)      За правна лица и предузетнике који воде књиге по систему двојног 

књиговодства-Извештај о бонитету – БОН ЈН образац, који издаје Агенција за 

привредне регистре који мора да садржи: цтатусне податке понуђача, сажети 

биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 

2015), показатељ за оцену бонитета за претходне три године.“ 

 

Потенцијални понуђач истиче да се за тражени период не може доставити БОН-

ЈН јер Агенција за привредне регистре не издаје тај образац за осигуравајућа 

друштва услед ступања на снагу Правилника о условима и начину јавног 

објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја 

(„Службени гласник РС“, бр 127/2014), као и Методологије за  утврђивање 

података о бонитету привредних друштава, задруга, установа и предузетника и 

давање оцена бонитета привредних друштава, коју доноси Регистратор. 

Питање: Да ли је за горе наведени финансијски капацитет адекватан доказ 

Биланс успеха за 2015. и 2014. годину позиција АОП 1001 „ПОСЛОВНИ 

(ФУНКЦИОНАЛНИ) ПРИХОДИ“, односно за раније године позиција АОП 

201? 

 

 



2. Молим Вас да нам доставите просечну старост запослених. Овај податак је потреба за 

обрачун премије животног осигурања (смрт услед болести). 

 

ОДГОВОРИ: 

1. За наведени финансијски капацитет јесте адекватан доказ Биланс успеха 2014.и 

2015.годину  позиција АОП 1001“ПОСЛОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИХОДИ“, односно 

за раније године позиција АОП 201. 

2. Просечна старост запослени у ПУ „11 април“ је 41 година. 

  

 

 

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 


