
 
 
Центар за ликовно образовање 
Датум : 10.12.2018.године 
Број: 962 
 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
 

Поступајући у складу са  чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се  измена и допуна конкурсне документације за 
јавну набавку мале вредности 1/2018, радова ГРАЂЕВИНСКИ И ЗИДАРСКИ РАДОВИ и 
то : 

на страни 15/59 Конкурсне документације,  Поглавље 1. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и 
то: 

•  да поседује финансијски капацитет  

- Да понуђач у 2015., 2016. и 2017. години није пословао са губитком, 
- Да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последње 2 две 
године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

1.  исправља се и сада гласи:  
Да понуђач у 2015., 2016. и 2017. години није пословао са губитком, 
Да понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последње 5 пет 
године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки. 
 

 
    У осталом делу Конкурсна докуемнтација остаје непромењена. 
 
                                                             О б р а з л о ж е њ е 
 
У Конкусној документацији за јавну набавку мале вредности ГРАЂЕВИНСКИ И 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ у Центру за ликовно образовање ЈНМВ бр. 01/2018 извршена је 
измена и допуна као у диспозитиву, а услед  грешке. 
Наиме, услед грешке на страни 15/59 Конкурсне документације, поглавље 1. додатни 
услови за учешће у поступку јанве набавке – да поседује финансијски капацитет, да 
понуђачу рачуни нису били у блокади (неликвидни) у последњих 2 године од дана 
објављивања позива...- мења си и треба да стоји: Да понуђачу рачуни нису били у 
блокади (неликвидни) у последње 5 пет године од дана објављивања позива. 
Наручилац је исправио грешку за учешће у јавној набавци 1/2018.  
Наведена измена и допуна Конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на 
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на интернет страни Научиоца. 
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