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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у 

даљем тексту: Закон) Комисија за јавну набавку радова у отвореном поступку ЈН бр. 8/2016, 

именована решењем број  01-783/1 од 28.04.2016. објављује:  

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 8/2016  РАДОВИ НА 

УРЕЂЕЊУ ПАРКИНГА 
  

 

 У делу конкурсне документације на стр. 23  - поглавље III  - Услови за учешће у поступку јавне 

набавке у ставу 3.  бришу се речи „осим додатног услова у погледу финансијског капацитета који 

мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача“ и сада гласи: 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

Такође, у делу конкурсне документације на стр. 23 и 24  - поглавље III  - Услови за учешће у 

поступку јавне набавке мења се став 4.  тач. 1) и сада гласи: 

 

Поред обавезних услова, понуђач мора испунити и додатне услове прописане чланом 76. 

Закона, и то: 

1.  Услове у погледу финанијског капацитета: 

1) да понуђач у претходне 3 обрачунске године (2013., 2014. и 2015. година) није пословао са 

губитком; 

2) да понуђач у последњe 3 године, којe претходе месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуда, није био у блокади; 

Докази: 

- Правна лица: 1) Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за 

обрачунску 2013. годину; Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац 

БОН-ЈН) за обрачунску 2014. годину; Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре 

(Образац БОН-ЈН) за обрачунску 2015. годину или Биланс стања и Биланс успеха за 2015. 

годину; 2) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која треба 

да обухвати захтевани период. 

- Предузетници: ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему 

простог/двојног књиговодства: 1) Биланс успеха и Порески биланс и Пореска пријава за 

утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности; издати од 

стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности 

за претходне 3 године (2013., 2014. и 2015. годину); 2) Потврда о броју дана неликвидности 

коју издаје Народна банка Србије, која треба да обухвати захтевани период. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, додатне услове у погледу финансијског 

капацитета испуњавају заједно.  

 

 

НАПОМЕНА: У свему осталом конкурсна документација за јавну набваку радова у отвореном 
поступку ЈН бр. 8/2016 – Радови на уређењу паркинга остаје неизмењена.  


