
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2016-37 

Дана: 19.05.2016. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) Комисија за јавну набавку одржавање вертикалне сигнализације и постављање заштитне 

одбојне ограде на општинским путевима врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

           У делу конкурсне документације, за јавну набавку Израда Елабората о зонама санитарне 

заштите изворишта за јавно снабдевање „Шумице“ у Кикинди, бр. ЈН 37/2016,  

 

На страни 8. Конкурсне документације 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

И 76. ЗАКОНА: 
 

 

у делу : 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 

 

Уместо 

„ 1)Услов да поседује финансијски капацитет 
Понуђач самостално или група понуђача заједнички располаже неопходним 

финансијским капацитетом, ако је 2015. године остварио укупне приходе најмање 

1700000,00 динара (без ПДВ). 

 

� Доказ   Као доказ  прилаже се: 

 

Правна лица и предузетници  

 

- Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издат од стране АПР-а за 2015 

годину, задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач укупне приходе 

најмање у износу до 1.700.000,00 динара без ПДВ-а“ 

 

Треба да стоји: 

„1)Услов да поседује финансијски капацитет 
Понуђач самостално или група понуђача заједнички располаже неопходним 

финансијским капацитетом, ако је 2015. године остварио укупне приходе најмање 

1700000,00 динара (без ПДВ). 

 

� Доказ   Као доказ  прилаже се: 

 

 



Правна лица и предузетници  

 

- Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издат од стране АПР-а за 2015 

годину, задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач укупне приходе 

најмање у износу до 1.700.000,00 динара без ПДВ-а 

(С обзиром да се Завршни рачун за 2015. год. предаје до 30.06.2016. године, понуђачи 

могу доставити документ  који је предат АПР-у за статистичке потребе, и који 

садржи Биланс стања и Биланс успеха за 2015. годину тј. Биланс стања и Биланс 

успеха за 2015. годину који је достављен АПР-у кроз статистички извештај ) 

 

 

 

 

само завршни рачун за статистичке потребе који је предат АПР-у, и који садржи 

Биланс стања и Биланс успеха за 2015. годину . 

 

 
                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                    Тамара Шкоро с.р. 


