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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  БРОЈ 1  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  КОПИР АПАРАТА ЗА ГРАНИЧНЕ СТАНИЦЕ ШИД, 

СУБОТИЦА и ДИМИТРОВГРАД, НАБАВКА БРОЈ 30/2015 

 

 

 

На страни 13/39 конкурсне документације, у тачки 3.2.1 – Изјава  да понуђач у 

поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским капацитетом и то 

у делу ''Документација '', став 1: 

 

 Уколико је  понуђач правно лице, Извештај о бонитету Агенције за 

привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске године 

(2012., 2013. и 2014. година).  Уколико Извештај о бонитету Агенције за 

привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци које 

претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да 

није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је 

објављен позив, прилагањем Потврде о броју дана неликвидности коју издаје 

Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и 

унос основа и налога-Крагујевац, а која обухвата захтевани период. 

 

мења се и гласи: 

 

 Уколико је  понуђач правно лице, Извештај о бонитету Агенције за 

привредне регистре (Образац БОН-ЈН) или биланс стања и успеха, за 

претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014. година), са мишљењем 

овлашћеног ревизора, уколико је субјекат ревизије, односно изјаву или акт да 

није субјекат ревизије. Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне 

регистре не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци које претходе 

месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у 

блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен 

позив, прилагањем Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна 

банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа 

и налога-Крагујевац, а која обухвата захтевани период. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 


