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ПРЕДМЕТ: Питања о одговори у отвореном поступку ''МРС и мерачи'' број 
39.1.1.4. 
 
 
Питање: 
1. У делу конкурсне документације који се односи на испуњеност додатних услова за учешће 
у поступку предметне јавне набавке, на страни 46 под бројем 1 стоји: 
''Понуђач је дужан да достави Извештај о бонитету БОН-ЈН који је издат од стране Агенције 
за привредне регистре или Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног 
ревизора за претходне три године (2012,2013,2014) 
Обзиром да извештај БОН-ЈНза 2014 није доступан за издавање од стране АПР-а (јер је 
законски рок за доставу финансијских извештаја за 2014 годину 30.06.2015.) да ли је 
довољно да се достави тај извештај за 2011,2012,2013, годину? 
 
Одговор: 
1. У делу конкурсне документације који се односи на испуњеност додатних услова, а који се 
односе на финансијски капацитет, наводи се ''Понуђач је дужан да достави Извештај о 
бонитету БОН-ЈН који је издат од стране Агенције за привредне регистре или Биланс стања 
и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три године 
(2012,2013,2014) 
Уколико нисте у могућности да доставите Извештај о бонитету, имате могућност да 
доставите Биланс Стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за споран 
период. 
 
Питање: 
2. С обзиром да нисмо обвезник ревизије, нећемо бити у могућности да доставимо Биланс 
стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2014. годину, па нас занима 
шта ће бити валидно за испуњеност додатних услова? 
 
Одговор: 
2. С обзиром да нисте обвезник ревизије, довољно је да доставите Биланс стања и Биланс 
успеха за 2014. годину, а који сте доставили Агенцији за привредне регистре заједно са 
доказом о предаји (уколико је поступак још у току). 
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