
 
 

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА 
„КУПОВИНА И УГРАДЊА СЕМАФОРСКИХ УРЕЂАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ РАСКРСНИЦА“, 

 БР. ЈН 4/18 
 

У складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), Наручилац, Град Београд-Градска управа града Београда-Секретаријат за 
саобраћај објављује измену конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке 
добра, бр. ЈН 4/18 – „Куповина и уградња семафорских уређаја за опремање раскрсница“. 

У предметној конкурсној документацији извршене су следеће измене на страни 7/122 
Конкурсне документације: 

 
 у тачки 3. Финансијски капацитет за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

првој алинеји, после речи „године“ бројеви „2015. и 2016.“ замењују се бројевима 
„2016. и 2017.“ 

 у поглављу „Доказ“, које следи одмах после претходно наведене тачке 3. Финансијски 
капацитет за учешће у поступку предметне јавне набавке, у првој алинеји, после речи 
године бројеви „2015. и 2016.“ замењују се бројевима „2016. и 2017.“ 

 
Напомињемо да у тренутку израде предметне конкурсне документације Наручилац није 

могао са сигурношћу да утврди да су финансијски извештаји за 2017. годину, у складу са чл. 
33. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018), достављени, у законом 
прописаном року, на обраду и објављивање Агенцији за привредне регистре, због чега 
додатним условом у погледу финансијског капацитета за учешће у поступку предметне јавне 
набавке није предвидео достављање извештаја БОН-ЈН за 2017. годину.  

С обзиром да је заинтересовано лице предлог за измену конкурсне документације на горе 
наведени начин, учинило крајем августа 2018. год., створили су се услови за измену предметне 
конкурсне документације у складу са примедбом заинтересованог лица. 

У прилогу је дата стр. 7/122 конкурсне документације која је измењена. 
Како је измена предметне конкурсне документације објављена 27.08.2018. год., односно 

мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда (рок за подношење понуда био је 
30.08.2018.год.), Наручилац ће продужити рок за подношење понуда, о чему ће објавити 
обавештење у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
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