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ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке услуга — Ревизија регулатОрних
извештаја Оператора са значајнОм тржишнОм снагОм, брОј 1-02-4042-1/15;

Сходн0 Одредбама члана 63. ЗакОна 0 јавним набавкама („Службени гласник РС" брОј
124/12 и 14/15), достављамо вам Објашњење у вези са следеl=iим пОстављеним питањем:
1) Ha страни 10. кОнкурсне документације наведен0 је да је ка0 дОказ 0 испуњенОсти
финансијскОг капацитета пОнуђач дужан да дОстави биланс етања и биланс успека Оверен Од
стране нацлежнОг Органа за 2012, 2013. и 2014. гОдину и да за дОма ћ е пОнуђаче финансијски
извештаји треба да буду Оверени Од стране Агенције за привредне регистре.
Имајуl-iи у виду да је пОтенцијални пОнуђач путем инфОрмаци0нОг система АПР, a y
складу са чланом 35. ЗакОна 0 рачунОвОдству (Службени гласник PC бр. 62/2013) достави0
АПР-у извештај за статистичке пОтребе кОји се састОји Од биланса стања, биланс успеха H
статистичкОг анекса за 2014. годину, a да због проблема кОји постОје у информационОм
систему и даље није мОгу ћ е дОставити редОвне гОдишње финансијске извештаје за 2014.
гОдину који су наведени у члану 33. ЗакОна 0 рачунОвОдству, Овим путем вас мОлим0 за
ОдгОвОр на следеliе питање:
- да ли 1=ie ка0 испуњење услОва да пОнуђач распОлаже не0пхОдним финансијским
капацитетом бити прихва ћена потврда 0 пријему извештаја за статистичке потребе који се
састОји Од биланса стања, биланса успека и статистичкОг анекса за 2014. гОдину, издата од
стране Агенције за привредне регистре?
> Наручилац као дОказ 0 испуњенОсти финансијскОг капацитета Од понуђача тражи да
дОставе Биланс стања и Билане успеха оверен Од стране надлежнОг Органа за 2012, 2013. ii

2014. годину. За дОма ћ е пОнуђаче финансијскси извештаји треба да буду Оверени од стране
Агенције за привредне регистре. УкОлик0 д0 мОмента предаје пОнуда финансијски извештаји

за 2014. годину нису регистрОвани кОд Агенције за привредне регистре потребно је
дОставити финансијске извештаје за 2014. гОдину и пОтврду 0 пријему Од стране Агенције за

привредне регистре.
ЧланОм 33. ЗакОна 0 рачунОвОдству („Службени гласник РС" бр. 62/13) је прОписан0
да су правна лица, односно предузетници дужни да редОвне гОдишње финансијске извештаје
за извештајну гОдину дОставе Агенцији, ради јавнОг објављивања, најкасније д0 30. јуна
наредне гОдине, Осим ак0 пОсебним закОном није друкчије уређено.
ЧланОм 35. истог Закона је прописано да су правна лица и предузетници дужни да, за

статистичке и друге потребе, дОставе Агенцији д0 краја фебруара наредне гОдине: Биланс
стања, Биланс успеха и Статистички извештај за послОвну годину која је једнака
календарској .
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C ОбзирОм да наручилац ка0 дОказ о испуњенОсти финансијскОг капацитета од
пОнуђача тражи да доставе Биланс стаг-bа и Биланс успеха a да ете ви за статистичке пОтребе
ве ћ дОставили Агенцији Биланс етања и Биланс успеха за 2014. гОдину, сматрамо да је
довољн0 да дОставите:
- Потврду о пријему Од стране Агенције за привредне регистре извештаја за

статистичке потребе;
- Биланс стања и Биланс успеха за 2014. годину (нерегистрован).

Саглан0 члану 63. ЗакОна о јавним набавкама, Наручилац је дужан ца

заинтересОваном лицу у рОку од три дана од дана пријема захтева, пОшаље ОдгОвор у
писаном Облику и да истовремено ту инфОрмацију објави на ПОрталу јавних набавки и fia
својој интернет страници.

C поштОвањем,
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