
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД 
УПРАВА ЈП ЕПС  
Улица Балканска бр. 13  
Број: E10.01.-1953444/1-2020 
Београд,23.04.2020 године 
 
 

На основу  чл. 54. и  чл.  63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број ЈН/1000/0504/2019 

(4182/2019), за набавку услуге: МХЕ: Испитивање и контрола уграђене електро и 

управљачке опреме у постојећој МХЕ Моравица у току пробног рада, на захтев 

заинтересованог лица, даје 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Бр. ЈН/1000/0504/2019 (4182/2019) 

 
Питање: Молимо вас да нам дате појашњење везано за ЈН/1000/0504/2019 

(4182/2019): 

Имајући у виду да је Влада Републике Србије донела Уредбу о померању рокова 
за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање 
годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, 
задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава 
за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци 
овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности 
које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2, "Службени гласник РС", број 57 од 16. априла 2020., те да 
сходно томе званични финансијски извештаји за 2019. годину нису доступни, 
молимо да потврдите да је за Наручиоца прихватљиво да Понуђач испуњава 
финансијски капацитет ако: 

·         има остварен приход од минимално 20.000.000,00 динара, без ПДВ у претходне 
три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.); 

·         позитиван резултат пословања у претходне три обрачунске године (2016., 2017. 
и 2018.); 

Одговор: Наручилац остаје при неопходаном финансијском капацитету који је 
захтевао у конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 
 

      Понуђач остварен приход од минимално 20.000.000,00 динара, без ПДВ у 
претходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019.) доказује кумулативно.Тако, 
ако је у 2017.години остварио пословни приход од 20.000.000,00 динара, без ПДВ, 
он је испунио услов наручиоца и да није имао пословни приход у 2018. и 2019. 

 



 Уколико званични финансијски извештаји  нису доступни за 2019. годину и  ако 
ревизија извештаја за 2019. годину није још увек извршена, понуђач у понуди 
доставља Изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу у вези са 
чињеницама захтеваним финансијским капацитетом за 2019. годину.   

  
 

Комисија за јавну набавку  
 

            ____________________ 

   Марко Ранђеловић 

 


