
 

 

Дел.бр. 738/9 

Датум: 19.02.2019. 

Страна 1 од 2       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавна набавка мале вредности - 

услуге – Умрежавање објеката и приступ интернету  

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке мале 

вредности  - услуге  – Умрежавање објеката и приступ интернету редни број  ЈН: У 19-03 

 

Измене конкурсне документације се односи на: 
 

1. Страна 7 у делу Додатни услови пише: 

 
- 2 инжењера са лиценцом  број 453 

 

Доказ: фотокопија важеће лиценце издате  453 од стране Инжењерске коморе Србије за 

лиценцираног инжењера 

 

2. Страна 7 у делу Додатни услови пише: 
 

уколико понуђач није у могућности да достави БОН ЈН за 2016. годину , дужан је да достави 

Биланс стања и биланс успеха за 2016. годину 

 

3. Страна 16 у делу Критеријум за доделу оцена пише: 

 
Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као најповољнија 

биће изабрана понуда  понуђача који је у претходној 2016. години остварио већи пословни 

приход (доказ: извештај о бонитету, односно потврда пословне банке о оствареном укупном 

промету на пословном-текућем рачуну). 

 
1. Страна 7 у делу Додатни услови треба да пише :                

  

- Б Р И Ш Е   С Е 

 

2.  Страна 7 у делу Додатни услови треба да пише :                
                           

уколико понуђач није у могућности да достави БОН ЈН за 2018. годину , дужан је да достави 

Биланс стања и биланс успеха за 2018. годину 

 

3. Страна 16 у делу Критеријум за доделу оцена треба да  пише: 

 



Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као најповољнија биће 

изабрана понуда  понуђача који је у претходној 2018. години остварио већи пословни приход (доказ: 

извештај о бонитету, односно потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-

текућем рачуну). 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


