
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

услугe, брoj 404-2/73У-2019-28 - пружање услуге чишћења зграда, услуге портира и 

физичких радника 

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

   На страни 21/42 у Конкурсној документaцији за јавну набавку услуга, брoj 404-

2/51У -2018-28 - услуге чишћења зграда, услуге портира и физичких радника,  мења се и 

допуњује текст у делу V Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 26., члана 75. 

и члана 76. зјн и упутство како се доказује испуњеност тих услова, Додатни услови које 

понуђач у поступку јавне набавке мора доказати, 1. Услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН - 

финансијски капацитет, под а), Доказ:  

 „Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре 

(образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2017., 2018. и 2019.  

обрачунску годину или Биланс стања и Биланс успеха за 2017., 2018. и 2019. обрачунску 

годину.  

Уколико БОН-ЈН не садржи билансе за 2019. годину због необрађеног, а предатог 

финансијског извештаја, понуђач је у обавези да уз образац БОН-ЈН са сажетим приказом 

биланса стања и успеха за 2017. и 2018. годину, достави и биланс стања и успеха за 2019. 

годину, као и доказ да је финансијски извештај за 2019. годину предао Агенцији за 

привредне регистре. 

 Уколико је понуђач Агенцији за привредне регистре предао финансијски извештај за 

2019. годину и исти је обрађен, понуђач је у обавези да достави образац БОН-ЈН са 

сажетим приказом биланса стања и успеха за 2017., 2018. и 2019. годину или БОН-ЈН са 

сажетим приказом биланса стања и успеха за 2017., 2018. годину и Биланс стања и Биланс 

успеха за 2019. годину у штампаном облику или предат електронским путем одштампан са 

званичног сајта АПР-а и Потврду о јавном објављивању редовног годишњег финансијског 

извештаја и документације за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године одштампану са 

званичног сајта АПР-а. 

Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на 

доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс 

успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао 

обављање делатности, за 2017., 2018. и 2019. обрачунску годину или издат од стране 

Агенције за привредне регистре.  

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања 

(паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа  и 

копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за 2017., 2018. и 

2019. обрачунску годину;“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

„Доказ: Копија Извештаја о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне 

регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2017., 2018. и 

2019.  обрачунску годину или Биланса стања и Биланса успеха за 2017., 2018. и 2019. 

обрачунску годину.  

Уколико БОН-ЈН не садржи билансе стања и успеха за 2019. годину, због 

необрађеног, а предатог финансијског извештаја, понуђач је у обавези да уз копију обрасца 

БОН-ЈН са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2017. и 2018. годину, достави и 

копију биланса стања и успеха за 2019. годину, предатих електронским путем 

одштампанихса званичног сајта АПР-а, као и доказ да је финансијски извештај за 2019. 



годину предао Агенцији за привредне регистре - Потврда о пријему у регистар 

финансијских извештаја АПР-а .  

Уколико БОН-ЈН не садржи билансе стања и успеха за 2019. годину, због тога што 

исти није предат Агенцији за привредне регистре, понуђач је у обавези да уз копију 

обрасца БОН-ЈН са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2017. и 2018. годину, 

достави и копију Извештаја за сатистичке  потребе (Биланс стања, биланс успеха и 

Статистички извештај) за 2019. годину,  предатог електронским путем одштампаног са 

званичног сајта АПР-а, као и доказ да је Извештај за сатистичке  потребе за 2019. годину 

предао Агенцији за привредне регистре - Потврда о пријему у регистар финансијских 

извештаја АПР-а. 

Уколико је понуђач Агенцији за привредне регистре предао финансијски извештај за 

2019. годину и исти је обрађен, понуђач је у обавези да достави копију обрасца БОН-ЈН са 

сажетим приказом биланса стања и успеха за 2017., 2018. и 2019. годину или копију БОН-

ЈН са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2017., 2018. годину и копију Биланса 

стања и Биланса успеха за 2019. годину предатих електронским путем одштампаних са 

званичног сајта АПР-а, као и Потврду о јавном објављивању редовног годишњег 

финансијског извештаја и документације за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 

одштампану са званичног сајта АПР-а. 

Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на 

доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс 

успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао 

обављање делатности, за 2017., 2018. и 2019. обрачунску годину или издат од стране 

Агенције за привредне регистре.  

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања 

(паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа  и 

копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за 2017., 2018. и 

2019. обрачунску годину.“ 

 

Измењена и допуњена страна 21/42 чини саставни део Конкурсне 

документације.  

Понуђачи су дужни да своје понуде сачине и поднесу у складу са извршеном 

Изменом и допуном конкурсне документације број 1, у супротном њихова понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

У Нишу, дана 02.03.2020. године 


