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ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА 

ДОКАЗАТИ: 

 
 

1. Услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН - финансијски капацитет: 

а) да је у последње 3 (три) обрачунске године (у 2016., 2017. и 2018. години) 

остварио укупан пословни приход у износу од најмање 25.000.000,00 динара; 

    Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац 

БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2016., 2017. и 2018. обрачунску 

годину или Биланс стања и Биланс успеха за 2016., 2017. и 2018. обрачунску годину.  

Уколико БОН-ЈН не садржи билансе за 2018. годину због необрађеног, а предатог 

финансијског извештаја или исти није предат Агенцији за привредне регистре, понуђач је 

у обавези да уз образац БОН-ЈН са сажетим приказом биланса стања и успеха за 2016. и 

2017. годину, достави и Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину у штампаном 

облику. 

Уколико је понуђач Агенцији за привредне регистре предао финансијски извештај за 

2018. годину и исти је обрађен, понуђач је у обавези да достави образац БОН-ЈН са 

сажетим приказом биланса стања и успеха за 2016., 2017. и 2018. годину или БОН-ЈН са 

сажетим приказом биланса стања и успеха за 2016., 2017. годину и Биланс стања и Биланс 

успеха за 2018. 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 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 2016., 2017. и 2018. 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 2016., 2017. и 

2018. обрачунску годину; 

  

2. Услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН - пословни капацитет:  
а) да је у последње 3 (три) пословне године до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, пружио услуге које су исте или сличне 

предмету јавне набавке у збирном износу од најмање 25.000.000,00 динара без ПДВ; 

Доказ: Потврда/е израђене, потписане и оверене од стране наручиоца услуге које, 

поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив 

наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт 

телефон), податке о привредном субјекту који је пружио услуге, опис пружених услуга са 

обавезним  навођењем финансијске вредности пружених услуга, на основу које ће понуђач 

на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу на објекта 

на којима су пружене услуге, датум, месец и годину пружња услуга.   

 

б) да има успостављен и применљив систем менаџмента квалитетом у складу са 

захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015;  

Доказ: Копија важећег сертификата издатог од стране акредитованог 

сертификационог тела на име понуђача. 

 

в)  да има успостављен и применљив систем управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 45001:2018. 

Доказ: Копија важећег сертификата издатог од стране акредитованог 

сертификационог тела на име понуђача. 

http://pretraga3.apr.gov.rs/docRepo/download?xbcd=7100067011742&xrnd=DF77A0829224BFA04C5BA98815D3DC11B96E4766
http://pretraga3.apr.gov.rs/docRepo/download?xbcd=7100067011742&xrnd=DF77A0829224BFA04C5BA98815D3DC11B96E4766


  


