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Дана 14.07.2016.године
Ивањица
На основу одредбе члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник
Републике Србије'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), поступајући по захтеву
заинтересованог лица за учешће у отвореном поступку јавне набавке бр. 1-3-5/16, и то
набавке радова на изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка
Река-Јавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља, на питање:
1. Конкурсном документацијом је предвиђено да уколико понуду подноси група
понуђача, чланови групе додатне услове испуњавају заједно уз изузетак, између
осталих изузетака, да овлашћени члан групе понуђача мора испуњавати услов да
је у периоду од претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015.године)
остварио приходе и укупној вредности већој од 50.000.000 динара без ПДВ-а,
док је у обрасцу 3.2. Изјава чланова групе понуђача о испуњавању услова из чл.
75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, наведено под тачком
4.1.1.1. да група понуђача испуњава додатни услов ако је у периоду од
претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015.године) остварила
пословне приходе укупној вредности већој од 100.000.000 динара без ПДВ-а, а
од тога је сваки члан групе понуђача у истом периоду остварио приходе и
укупној вредности већој од 50.000.000 динара без ПДВ-а, па је потребно
прецизирати да ли само овлашћени члан групе понуђача мора да испуњава
услов да је у периоду од претходне три обрачунске године (2013, 2014 и
2015.године) остварио приходе и укупној вредности већој од 50.000.000 динара
без ПДВ-а или тај услов треба да испуне сви чланови групе?
2. Уколико понуду подноси група понуђача и један од чланова групе понуђача је
предузетник, односно лице које у складу са Законом о рачуноводству није
дужно да води и доставља финансијске извештаје (биланс стања и биланс
успеха) на који начин је потребно да он докаже да испуњава услов да су сви
чланови групе понуђача у периоду од претходне две обрачунске године (2014 и
2015.године) пословали позитивно?
3. Уколико је предузетник, који би био члан групе понуђача која би поднела
понуду, основан 2015.године, да ли он може да учествује у предметном
поступку као члан групе понуђача?
дајемо следеће одговоре:
ОДГОВОР
1. Приликом редакције текста конкурсне документације за набавку радова на
изградњи деонице крака главног магистралног цевовода на потезу Лучка РекаЈавор у оквиру система за снабдевање водом Ивањице и пратећих насеља, у
обрасцу 3.2. начињене су две грешке од којих је једна везана за сам наслов

обрасца који уместо ,,Изјава чланова групе понуђача о испуњавању услова из
чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности'' треба да гласи
,,Изјава чланова групе понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у
отвореном поступку јавне набавке''. Друга грешка се налази под тачком 4.1.1.1.
у којој је уместо ,,овлашћени члан групе понуђача'' уписано ,,сваки члан групе
понуђача''. Према томе, предметна тачка треба да гласи:
,,4) Група понуђача испуњава додатне услове:
1) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:
1.1 у периоду од претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015.године)
остварила је пословне приходе и укупној вредности већој од 100.000.000
динара без ПДВ-а, а од тога је овлашћени члан групе понуђача у истом
периоду остварио приходе и укупној вредности већој од 50.000.000 динара
без ПДВ-а;''.
Потписивањем изјаве из обрасца 3.2. конкурсне документације од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, група понуђача доказује да
испуњава предметни додатни услов на начин дефинисан осталим деловима
конкурсне документације и овим одговором.
Такође, идентичну грешку у наслову садрже и обрасци 3.1. и 3.3. конкурсне
документације у којима уместо ,,у поступку јавне набавке мале вредности'' треба
да стоји ,,у отвореном поступку јавне набавке''.
Без обзира на присутне грешке, оригинални обрасци достављени као саставни
делови понуда понуђача сматраће се важећим.
2. Одредбом члана 4. став 1. у вези са чланом 2. став 1. тачка 3. Закона о
рачуноводству (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 62/2013), прописано
је да се одредбе овог закона односе на предузетнике под којима се у смислу
истог закона подразумевају физичка лица која самостално обављају привредну
делатност ради стицања добити, а која пословне књиге воде по систему двојног
књиговодства, ако посебним прописима није друкчије уређено, док је одредбом
члана 2. став 1. тачка 9. закона предвиђено да редован годишњи финансијски
извештај микро правних лица и предузетника, обухвата биланс стања и биланс
успеха. Одредбом члана 33. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени
гласник РС" бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009,
18/2010, 50/2011, 93/2012, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014 и 112/2015),
прописано је да је опорезиви приход од самосталне делатности опорезива добит,
a за предузетника из члана 40. став 1. овог закона паушално утврђен приход, ако
овим законом није друкчије одређено, док се опорезива добит утврђује у
пореском билансу усклађивањем добити исказане у билансу успеха, сачињеном
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у складу са прописима којима се уређује рачуноводство ако предузетник води
двојно књиговодство, односно у складу са прописом из члана 49. овог закона
ако предузетник води просто књиговодство, на начин утврђен овим законом, а
чланом 40. став 1. истог закона предвиђено је да предузетник који с обзиром на
околности није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о
оствареном промету, или коме њихово вођење отежава обављање делатности,
има право да поднесе захтев да порез на приходе од самосталне делатности
плаћа на паушално утврђен приход. Одредбом члана 14. Правилника о
пословним књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог
књиговодства ("Службени гласник РС" бр. 140/2004), прописано је да по
завршетку пословне године, односно приликом престанка обављања делатности,
као и приликом састављања периодичног пореског биланса, обвезник саставља
финансијски резултат пословања на обрасцу БУ - Биланс успеха, док је
одредбом члана 17. став 1. тачка 9. истог правилника прописано да се у образац
БУ - Биланс успеха, уносе подаци о нето-приходу – добити. Одредбом члана 3.
став 3. истог правилника предвиђено је да предузетници који порез на доходак
грађана плаћају на паушално утврђен приход воде пословну књигу на обрасцу
КПО - Пословна књига о оствареном промету паушално опорезованих
обвезника. Из цитираних одредби закона и подзаконског акта следи да
предузетници који пословне књиге воде по систему двојног и простог
књиговодства изузев предузетника који порез на доходак грађана плаћају на
паушално утврђен приход, имају обавезу састављања биланса успеха. Према
томе, предузетници који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства,
могу да доставе биланс успеха састављен у складу са одредбама Закона о
рачуноводству (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 62/2013), док
предузетници који пословне књиге воде по систему простог књиговодства могу
да доставе биланс успеха састављен у складу са одредбама Правилника о
пословним књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог
књиговодства ("Службени гласник РС" бр. 140/2004). С друге стране,
предузетници који порез на доходак грађана плаћају на паушално утврђен
приход, могу да доставе образац КПО - Пословна књига о оствареном промету
паушално опорезованих обвезника за доказивање испуњености додатних услова
остварених пословних прихода и позитивног пословања. У сваком случају,
испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује
достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, дефинисане конкурсном
документацијом, изузев додатног услова у погледу техничког капацитета који се
односи на квалитет и усаглашеност са стандардима цеви које ће се уградити
приликом изградње магистралног цевовода, који понуђач доказује доказима
набројаним у конкурсној документацији. У случају да наручилац то тражи од
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија односно другог понуђача,
испуњеност осталих додатних услова понуђач доказује достављањем доказа
набројаних у конкурсној документацији и у овом одговору.
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