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На основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,  број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку даје     

Измену број 1. 

конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку добара – опремање 

намештајем Дома ученика средњих школа у Крагујевцу број ОП/Д/01/17 

извршене дана 06.04.2017. године 

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку добара – опремање 

намештајем Дома ученика средњих школа у Крагујевцу број ОП/Д/ 01/17, извршене су следеће 

измене: 

1. Оригинални текст у поглављу 2. конкурсне документације: – „Техничка спецификација, 

врста, квалитет, количина и опис добара“, на страни 4 у табеларном прегледу „Опис 

предмета набавке“, под редним бројем 2. „Душек“ у првом ставу и оригинални текст у 

поглављу 5. „Обрасци који чине саставни део понуде“ на страни 21 у табеларном прегледу 

„Образац структуре цена“, под редним бројем 2. „Душек“ у првом ставу, извршена је  

следећа истоветна измена, која гласи: 

„Филц-терофиксирана мешана текстилна влакна 1100 г /м2 прихефтана за жичано језгро, служе за 

изолацију, учвршћују душек и штите материјал од физичког оштећења“. 

 

2. Оригинални текст у поглављу 3. конкурсне документације: „Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, на 

страни 11. у табеларном прегледу у првој колони „Додатни услови“ у првом реду извршена 

је измена, која гласи: 

„Да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015) остварио пословни приход у 

минималном износу од укупно 60.000.000,00 динара без ПДВ-а и да није био неликвидан„. 

 

3. Оригинални текст у поглављу 3. конкурсне документације: „Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, на 

страни 11. у табеларном прегледу у другој колони „Начин на који се доказује испуњеност 

услова“ у првом реду, извршена је измена, која гласи: 

„Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети 



биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2013, 2014. и 2015. годину, као и податке 

о данима неликвидности од Народне банке Србије за 2014, 2015. и 2016. годину“. 

 

Сви остали услови наведени у конкурсној документацији остају непромењени. 

Горе наведене измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку у отвореном 

поступку добара – опремање намештајем Дома ученика средњих школа у Крагујевцу број ОП/Д/ 

01/17. 

Ове измене конкурсне документације, објављена су на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца дана 06.04.2017. године.                                      

Председник комисије за јавну набавку, 

Александар Радулов 


