
 

 

Дел.бр. 738/5 

Датум: 13.02.2019. 

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: 
 

-Страна 7 у делу Додатни услови пише: 

 

2.Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског капацитета ,односно 

да је остварио укупан приход у збирном износу у 2016,2017.и 2018. години и то од најмање: 

-минимум 1.300.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом 

Доказ:  

а. Уколико је понуђач правно лице, доставља Извештај о бонитету Агенције за привредне 

регистре (Образац БОН –ЈН), за три обрачунске године, (2016, 2017. и 2018. годину)- уколико 

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

стања и биланс успеха за 2016. годину 

б. Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по 

систему простог/двојног књиговодства, доставља: 

-биланс успеха за три године (2016 2017. и 2018. годину) или  

-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном –текућем рачуну за три 

обрачунске године (2016,2017. и 2018.годину). 

Уз овај допис прилажемо измењену страну 27 која чини саставни део конкурсне документације и 

која замењује првобитну страну означену истим бројем.      

 

   - Страна 7 у делу Додатни услови треба да пише                                           

                                                                                                          

2.Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског капацитета ,односно 

да је остварио укупан приход у збирном износу у 2015,2016.и 2017. години и то од најмање: 

-минимум 1.300.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом 

Доказ:  

а. Уколико је понуђач правно лице, доставља Извештај о бонитету Агенције за привредне 

регистре (Образац БОН –ЈН), за три обрачунске године, (2015, 2016. и 2017. годину)- уколико 

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

стања и биланс успеха за 2016. годину 

б. Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по 

систему простог/двојног књиговодства, доставља: 

-биланс успеха за три године (2015, 2016. и 2017. годину) или  

-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном –текућем рачуну за три 

обрачунске године (2015,2016. и 2017.годину). 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 



 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


