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ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА СА СРПСКОГ И НА СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: II/4-2020 

Потенцијални понуђач у отвореном поступку јавне набавке услуга превођења са 

српског и на српски језик, јавна набавка број: II/4-2020 је у складу са одредбом 

прописаном у члану 63. став 2. Закона о јавним набавкма, тражио појашњења 

конкурсне документације. 

Комисија за јавну набавку је, у складу са одредбом прописаном у члану 54. став 13. У 

Законом прописаном року сачинила је одговоре. 

 
1. На основу Друге изменe конкурсне документације за јавну набавку услуге превођења са 

српског и на српски језик јавна набавка број: II/4-2020 од 4. фебруара 2020. године, у 

којој наводите измену „ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Предузетник је дужан да достави Биланс 

успеха за 2016, 2017. и 2018. годину, образац БУ у складу са Правилником о пословним 

књигама и исказивању финансијског резултата по систему простог књиговодства 

(„Службени гласник РС“, број 140/04, 44/18 - др. Закон). “, молим за следеће 

појашњење: 

У наведеном Правилнику, у члану 3. тачки 5) стоји: 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.  

Како законска регулатива у овом тренутку омогућава да предузетници могу бити у 

једном од два пореска режима – паушалном опорезивању или режиму вођења 

пословних књига (при чему друго подразумева рад по систему простог или двојног 

књиговодства), молим за додатно објашњење Вашег захтева да се у случају паушално 

опорезованих обвезника достави Биланс успеха (који паушалци нису у обавези да 

састављају) а не образац КПО-Пословна књига о оствареном промету паушално 

опорезованих обвезника. 

ОДГОВОР 

Обвезници који се паушално опорезују могу да доставе КПО-Пословну књига о 

оствареном промету паушално опорезованих обвезника за период 2016. 2017. и 2018. 

годину. 

У складу са датим одговором биће измењена Конкурсна документација 
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