
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” 

Наш број:      1159/1

Датум:             23.03.2015.

Обрадио/ла:   

                    
       

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012), дајемо додатне информације и појашњења у  вези са  
припремањем понуде за јавну набавку – Изградња прелаза преко реке Ибар 
колектора фекалне канализације насеља Ратина и Кованлук до главног 
градског колектора број ЈН 1.3.12 по позиву за подношење понуда 
објављеном на Порталу јавних набавки 17.03.2015.године:

Дана 20.03.2015. године заведен у Дирекцији под бројем 1159 достављено је 
питање  заинтересованог понуђача:

Питање 1

1. Као додатни услови за учешће у овом поступку ЈН (тачка 7, а под 
тачком а) захтева се: да је понуђач у последње 3 године остварио 
укупан приход од најмање 100.000.000,00 динара укупно.

Доказивање: Извештај о бонитету за ЈН, БОН-ЈН Агенције за привредне 
регистре

           Доказивање укупног прихода Извештајем о бонитету и увидом на 
интернет страници АПР – није могуће за 2014. годину.
           Законом о рачуноводству и ревизији промењени су рокови за предају 
финансијских извештаја за 2014.годину Агенцији за привредне регистре.
           Рокови за предају су:
         - За потребе статистике је 30.03.2015.
         - За потребе јавног објављивања редовног финансијског извештаја за 
2014. годину је 30.06.2015.
           Подаци за 2014.годину ће бити јавно доступни и приказани у 
извештајима АПР тек за неколико месеци, када АПР прими финансијске 
извештаје и обради их.
           Из наведених разлога тражимо додатне информације и појашњење.
           Да ли ћете признати да понуђач испуњава наведени додатни услов ако 
је у претходне 3 године:
2011, 2012 и 2013 годину остварио укупан приход од најмање 100.000.000,00 
динара укупно.
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          Финансијски извештаји за 2011, 2012 и 2013 годину су јавно доступни на 
интернет страници АПР и у Извештају о бонитету и укупни приходи за те 
године могу се доказати на захтевани начин.

          Одговор 1

    1. Понуђач доставља извештаје које је предао АПР- у, или ће извештаје који
су јавно доступни наручилац сам преузети са интернет странице АПР-а.

 
С поштовањем,

            КОМИСИЈА


