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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“АПАТИН 

Апатин, ул. Блок 112 

Број: 258/2018 

Дана, 07.05.2018. године 

    А П А Т И Н 

 

 

I ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКА ДОБАРА -  бр. 4/2018 

 

 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку ДОБАРА – набавка и испорука намирница 

и осталих прехрамбених производа за потребе ПУ „Пчелица“ Апатин, и то: 

 

 

 На страни 18/63 конкурсне документације у делу 4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ и потребни докази за 

испуњење истих, сходно члану 76. и 77. Закона тачком 1. мења се и гласи:  

 

„Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

1. да располаже неопходаним финансијским и пословним капацитетом – под неопходним  

финансијским и пословним капацитетом сматра се: 

- да понуђач није био неликвидан у периоду од 12 (дванаест) месеци пре дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки (16.04.2017. – 15.04.2018. године) 

- да је понуђач у претходне две обрачунске године (2016 и 2017) на основу закључених уговора остварио 

пословни приход од продаје добара истоврсних предмету јавне набавке у ДВОСТРУКОЈ ВРЕДНОСТИ 

СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО 

 

Доказ:  

 1. Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 12 (дванаест) месеци пре дана објављивања 

Позива за подношење понуда.  

 Потврду издаје Народна банка Р Србије – Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос 

основа и налога – Крагујевац. Захтев за издавање потврде подноси се ИСКЉУЧИВО путем линка, попуњавањем 

података о дужнику и врсти потврде која се тражи – https://www.nbs.rs/internet/latinica/67/potvrde.html.  

2. Потвдре референтних наручиоца (образац у саставу конкурсне докумен. – Образац бр. 9) којим се 

доказује да је понуђач у претходне две обрачунске године (2016 и 2017) на основу закључених уговора 

квалитетно и у уговореном року испоручивао добра истоврсна предмету јавне набавке на основу којих 

је остварио пословни приход тражен конкурсном документацијом 

 

 Понуђач ће умножити приложени образац у онолико примерака колико има референци, за сваку 

 партију посебно.  

 Услове у погледу финансијског и пословног капацитета понуђач испуњава самостално, без обзира на 

број подизвођача 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 Ове измене чине саставни део конкурсне документације.  

 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним  

изменама, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива 

 

 

 

  Комисија за јавну набавку бр. 4/2018 
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