
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Деловодни број: 298/2016-ЈН 

Датум:  13.05.2016. године 

  
 

 

На основу члана 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке - 

набавка услуге - одржавање светлосне сигнализације са набавком и уградњом 

делова ( рад на одржавању семафорских уређаја са набавком делова ), редни број 

јавне набавке 13/У-2016, Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Чланом 63. став 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда 

имени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или 

допуне објави на Пораталу јавних набавки као и на својој интернет страници. 
 

У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку у отвореном 

поступку јавне набавке - набавка услуге - одржавање светлосне сигнализације са 

набавком и уградњом делова ( рад на одржавању семафорских уређаја са 

набавком делова ), редни број јавне набавке 13/У-2016, Наручиоца ЈП ''Градац'' 

Чачак, врши измену конкурсне документације и то на следећи 

начин: 
  

Страна 10 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује 

се страном 10 - по измени конкурсне документације.  
 

 С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 10 - по измени 

конкурсне документације, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи 

поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да 

овом изменом објављену страну 10 - по измени конкурсне документације преузму 

са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену 

првобитно објављене стране конкурсне документације - редни број стране 

конкурсне документације 10.  
 

У осталом делу конкурсна документације остаје неизмењена. 
 

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач 

поступи у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као 

неприхватљива. 
 

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак 

 

 



  

10 - по измени конкурсне документације 
 

 

 

одељак - IV - 2 Додатни услови за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама 
 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове ( услове у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског 

капацитета ) за учешће у поступку јавне набавке, и то: 
 

1) Финансијски капацитет 

 Неопходан финансијски капацитет: 
 

1) да је понуђач за претходне три обрачунске године ( 2013., 2014. и  2015. година ) 

имао укупне пословне приходе у висини од најмање 3.000.000,00 динара. 
 

2) да понуђач у претходних 12 ( дванаест ) месеци није имао ниједан дан 

неликвидности, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки,  односно за период од 21.04.2015. године до 21.04.2016. 

године 
 

 

Докази који се достављају: 
 

 

за 1)  биланс успеха за претходне три године ( 2013., 2014. и  2015. година ) са 

мишљењем овлашћеног ревизора за 2013. и 2014. годину - мишљење ревизора је 

потребно само ако пословање подлеже обавезној годишњој ревизији   
  

 

Напомена: за 2015. годину довољно је да понуђач достави биланс успеха за 

статистичке и друге потребе. 

 

за 2) потврда или уверење Народне банке Србије којом се доказује да понуђач 

није имао ниједан дан неликвидности за претходних 12 ( дванаест ) месеци, 

рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, односно за период од 21.04.2015. године до 21.04.2016. године 
 

 

 

2) Пословни капацитет 

 Неопходан пословни капацитет: 
 

да је понуђач у претходних пет година ( 2011, 2012, 2013, 2014. и 2015. година ) 

извршио / извео као пружалац услуга или извођач радова услуге одржавања и/или 

постављања светлосне саобраћајне сигнализације( семафора ) у укупној вредности 

од најмање 1.500.000,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) 
 

Доказ који се доставља: 
 

Потврда издата на Обрасцу 6 из конкурсне документације (''Потврда за референце''). 

 

Образац ''Потврда за референце'' понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за 

све наручиоце / кориснике услуга - радова појединачно. 

 

Напомена: Потврда мора бити издата на прописаном обрасцу ( Образац 6 из 

конкурсне документације - ''Потврда за референце'' ). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


