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ПРЕДМЕТ:  Измена конкурсне документације за јавну набавку радова бр. III-04-

404-1-21/2015 – Реконструкција пода и преградних зидова у основној школи у 

Житишту.  

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама и одговора комисије 

за јавне набавке објваљеног на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца, број: II-

404-1-21/2015-6 од 29.05.2015.године, вршимо измену конкурсне документације за 

јавну набавку и то на следећи начин: 

 

Страна 4., ставка 4.2. Додатни услови, редни број 6. Мења се: да располаже 

довољним финансијским капацитетом и то: да је у претходне три 

обрачунске године (2012., 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход у 

минималном износу од 35.000.000,00 динара са ПДВ-ом; и сада гласи:  

да располаже довољним финансијским капацитетом и то: да је у 

претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013.) остварио укупан 

пословни приход у минималном износу од 35.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Страна 6., редни број 6. Мења се: Доказ:  Извештај о бонитету за јавне 

набавке (образац БОН-ЈН) издат од  Агенције за привредне регистре, који 

мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 

успеха за претходне три обрачунске године (2012., 2013., 2014.), показатељ 

за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. Такође, понуђач 

мора да докаже да број дана неликвидности, у претходних 12 (дванаест) 

месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда 

не износи више од 0 (нула) дана. 

(За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог 

књиговодства биланс успеха, порески биланс и пореска пријава, потврда 

пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем 

рачуну. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски 

резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о 

стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну). Овим 

извештајем Понуђач доказује да је у претходне три обрачунске године 

(2012., 2013. и 2014.) остварио укупан пословни приход у минималном 

износу од 35.000.000,00 динара са ПДВ-ом; и сада гласи: 

Доказ:  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) издат од  

Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 

понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 

обрачунске године (2011., 2012., 2013.), показатељ за оцену бонитета за 

претходне три обрачунске године. Такође, понуђач мора да докаже да број 



 

 

дана неликвидности, у претходних 12 (дванаест) месеци који претходе 

месецу у коме је објављен позив за подношење понуда не износи више од 0 

(нула) дана. 

(За привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог 

књиговодства биланс успеха, порески биланс и пореска пријава, потврда 

пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем 

рачуну. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски 

резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о 

стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну). Овим 

извештајем Понуђач доказује да је у претходне три обрачунске године 

(2011., 2012. и 2013.) остварио укупан пословни приход у минималном износу 

од 35.000.000,00 динара са ПДВ-ом и сада гласи. 

 

 

Понуда мора да буде припремљена у складу са извршеном изменом Конкурсне 

документације, у супротном биће неприхватљива. 

 

Прилог:  

Измењена Конкурсна документација 

   

 

 

Комисија за јавне набавке 

 


