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Предмет: Појашњење конкурсне документације број 404-44/2017-03 за јавну набавку 
Извођење радова на замени столарије на згради Техничке школе са домом ученика 
„Милентије Поповић“ Црна Трава – II фаза у Црној Трави, јавна набавка број 09/2017 у 
поступку јавне набваке мале вредности 
 
На писани захтев потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Комисија за предметну јавну набавку даје следећа појашњења /одговоре како 
следи: 
 
Дана 24.05.2017. године, од стране потенцијалног понуђача упућен је допис Комисији 
којим потенцијални понуђач тражи додатна појашњења, и то: 
 

1. Као један од додатних услова за финансијски капацитет у тачки 3.2.1 тражите 
БОН ЈН за период од 2014.-2016.год. Како редовни финансијски извештаји за 
2016.год. нису обрађени од стране АПР-а , немогуће је добити БОН ЈН за 2016. 
год. (подсећамо законски рок за предају редовног финансијског извештаја за 2016. 
је 30.06.2017.год ). Да ли је могуће доставити БОН ЈН за период 2013. - 2015. год. 
и објављен финaнасијски извештај за статистичке сврхе за 2016. и потврду НБС 
да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци.  Молимо објашњење? 

 
 

1. Конкурсном документацијом за додатни услов који се односи на финансијски 
капацитет захтевано је да се достави Извештај о бонитету БОН-ЈН или БОН-КС 
који издаје Агенција за привредне регистре за претходне три обрачунске године 
2014, 2015 и 2016. година. С обзиром да je Законом о рачуноводству прописано да 
се редовни годишњи финансијски извештај подноси до 30.06. текуће године 
(30.06.2017. године), то значи да се само за последњу годину (2016.) могу 
доставити копију извештаја за статистичке сврхе, док је за 2014. и 2015. годину 
потребно досатавити захтеване извештаје о бонитету. 
 
 
 
 
 



Појашњење, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Предметно појашњење чини саставни део конкурсне документације 404-44/2017-03 од 
17.05.2017. године.  
 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 
 

Комисија за предметну јавну набавку 
 
 


