
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

OПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за буџет и финансије 

Служба за јавне набавке 

Број: 404-43/2018-II-6 

Дана: 11. 06. 2018. године  

Сремски  Карловци 
 

 

На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија даје 

  

Одговор заинтересованим лицима  

на питање у вези са јавном набавком 

Поправке оштећене коловозне конструкције и појачано одржавање улица у 

Сремским Карловцима 

 број ЈН МВ IX-1-3-1 
 

Дана, 11. 06. 2018. године запримљен је захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за ЈН МВ -Поправке оштећене коловозне 

конструкције и појачано одржавање улица у Сремским Карловцима, број ЈН МВ IX-1-3-1, 

који гласи:   

 

Захтев број 2:  

                  

Питање 1:  

Као доказ финансијског капацитета захтева се Извештај о бонитету или биланс стања и 

успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске године (2015, 

2016. и 2017. годину). Како законски рок за предају коначног финансијског извештаја 

истиче 30.06.2018. године, да ли за 2017. годину можемо предати биланс стања и успеха за 

2017. годину који је предат Агенцији за привредне регистре за статистичке потребе? 

Такође, законски рок за прибављање мишљења овлашћеног ревизора истиче 30.06.2018. 

године. Да ли је довољно да предамо мишљење овлашћеног ревизора за 2015. и 2016. 

годину? 

Одговор 1:  

 

Као доказ финансијског капацитета довољно је доставити биланс стања и успеха који 

је предат  Агенцији за привредне регистре за статистичке потребе, а за 2015. и 2016. годину 

довољно је мишљење овлашћеног ревизора. 

 

 

 



Питање 2: 

Као доказ пословног капацитета тражи се извештај о Бонитету за 2015, 2016, и 2017.год 

 

Питање гласи: 

 

Обзиром да је законска обавеза за предају коначног финансијског извештаја за 2017. год. 

29.06.2018. још немамо званичан извештај о бонитету за претходну годину. 

 

Да ли  понуђач може поднети званични извештај о бонитету за 2014, 2015, и 2016 годину а 

за 2017 статистички и финансијски извештај? 

 

Одговор 1:  

 

Као доказ финансијског капацитета довољно је доставити биланс стања и успеха који 

је предат  Агенцији за привредне регистре за статистичке потребе, а за 2015. и 2016. годину 

довољно је мишљење овлашћеног ревизора. 

 

 

 

 

                                                                                                                   КОМИСИЈА ЗА  

                                                                                                          ЈН МВ IХ-1-3-1 


