
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-25/2019-12/5 

Датум: 30. април 2019. 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 припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

- Унапређење смештајних капацитета и рада дата центара - 

редни број 7/2019 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 30. 

априла  2019. године у 12.16 сати: 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

Када су финансијски подаци за 2018. годину у питању, молимо вас да прихватите да 

Понуђач достави у својој понуди биланс стања и биланс успеха за 2018. годину 

потписане од стране овлашћеног лица Понуђача, и оверене печатом понуђача без 

доказа да су  финансијски извештаји за 2018. годину предати Агенцији за 

привредне регистре, или да прихватите доказе без извештаја за 2018 у колико је 

услов испуњен извештајима за 2016 и 2017, имајући у виду следеће: 

Достављање финансијских извештаја уређено је одредбама чл. 33. до 35. Закона о 

рачуноводству (“Сл. гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18). 

Према члану 33. став 1 Закона о рачуноводству, правна лица, односно предузетници 

дужни су да редовне годишње финансијске извештаје за извештајну годину (у овом 

случају за 2018. годину), ради јавног објављивања, доставе Агенцији за привредне 

регистре најкасније до 30. јуна наредне године (у овом случају до 30. јуна 2019. године). 

Сходно наведеном,  наши финансијски извештаји за 2018. годину још увек нису предати 

Агенцији за привредне регистре, тј биће предати до 30.06.2019. године и не 

располажемо са захтеваном потврдом (доказом из АПР-а да су извештаји предати). 

Напомињемо да ће докази- тј финансијски подаци за 2017. и 2016. годину бити 

достављени сходно вашем захтеву. 

 

1.Одговор Комисије:  

 

Како је и написано уз додатни услов 8.1 за Партију 1 у напомени ”Уколико бонитет 

не садржи податке за 2018. годину, онда је потребно доставити биланс стања - 

биланс успеха или скоринг издат од стране надлежног органа, који мора да садржи: 

статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за горе поменуту 

обрачунску годину (2018.) или оверени биланс стања и биланс успеха за 2018. годину 



који су од стране овлашћеног лица понуђача предати АПР-у и доказ из АПР-а да су 

извештаји предати” из чега произилази да ће се као доказ прихватити биланс стања 

и биланс успеха за 2018. годину потписане од стране овлашћеног лица Понуђача и 

оверени печатом понуђача. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

-Марио Малетић, дипломирани правник;  

-Владимир Пејчић, дипломирани правник;  

-Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;  

- Ана Ђилас, дипломирани правник; 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке(запослена 

у Дирекцији за управљање одузетом имовином); 

- Душан Кузмановић, дипломирани правник. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 
 

 


