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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) 

објављујемо 

 

ИСПРАВКУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У 

КОЛЕКТИВНИМ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА И ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ КОЈИ 

ОДРЖАВА ЈП „ГСА“ ПАНЧЕВО 

 

 

Набавка редни број : 01/20-О 

 

ИСПРАВКА СЕ ОДНОСИ НА: 

 

Измену конкурсне документације објављене 15.05.2020. године на Порталу управе за ЈН и 

интернет страници ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево: 

 

На страни7.  4.1.2. Додатни услови 

 

 
Право на учешће у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају следеће додатне услове: 

1. Да  располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима, да није  имало блокаду 

рачуна у последњих 6 месеци; и има позитивно пословање последње 2 године и  да је у периоду од 

последње две  године на годишњем нивоу остварио минимални промет предметних услуга у 

висини двоструког износа од процењене вредности предметне набавке; 

 

  

 

мења се и сада гласи: 

 
Право на учешће у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају следеће додатне услове: 

1. Да  располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима, да није  имало блокаду 

рачуна у последњих 6 месеци; и има позитивно пословање последње 2 године и  да је у периоду од 

последње две  године у току једне године на годишњем нивоу остварио минимални промет 

предметних услуга у висини двоструког износа од процењене вредности предметне набавке; 
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На страни10.  

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 

да  располаже неопходним 

финансијским и пословним 

капацитетима и да није  имало блокаду 

рачуна у задњих 6 месеци;  има 

позитивно пословање и 

да је у периоду од две године на 

годишњем нивоу остварио 

минимални промет предметних услуга 

у висини двоструког износа од 

процењене вредности предметне 

набавке - годишњи промет у 

минималном износу од 20 милиона 

динара; 

 

 

Потврда НБС; 

 

Финансијски извештај за 2016., 2017. и 2018. 

 

Потврду о регистрацији редовног годишњег 

финансијског извештаја за наведени период 

од Агенције за привредне регистре.                              

-Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН 

ЈН) не старији од 6 месеци од дана 

објављивања позива на Порталу јавних 

набавки 

 

мења се и сада гласи: 

 

2. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 

да  располаже неопходним 

финансијским и пословним 

капацитетима и да није  имало блокаду 

рачуна у задњих 6 месеци;  има 

позитивно пословање и 

да је у периоду од последње две године 

у току једне године на годишњем 

нивоу остварио минимални промет 

предметних услуга у висини 

двоструког износа од процењене 

вредности предметне набавке - 

годишњи промет у минималном 

износу од 20 милиона динара; 

 

 

Потврда НБС; 

 

Финансијски извештај за 2017. или 

2018.годину или 

 

Потврду о регистрацији редовног годишњег 

финансијског извештаја за наведени период 

од Агенције за привредне регистре или 

 

Биланс стања или 

 

Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН 

ЈН) не старији од 6 месеци од дана 

објављивања позива на Порталу јавних 

набавки 
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На страни1.  

 

 

Крајњи рок за достављање понуда:  

закључно са 15.06.2020. године до 12:00 часова 

Отварање понуда: 12:30 часова 
мења се и сада гласи: 

 

Крајњи рок за достављање понуда:  

закључно са 16.06.2020. године до 12:00 часова 

Отварање понуда: 12:30 часова 

 

На страни12.  

Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст: 

,,Понуда за јавну набавку услуге - одржавања хигијене у колективним стамбеним заградама и пословном 

простору који одржава ЈП „ГСА“ Панчево, ЈН бр. 01/20-О - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 15.06.2020. године (понедељак) до 12:00 

часова. 

 
мења се и сада гласи: 

 

 

Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст: 

,,Понуда за јавну набавку услуге - одржавања хигијене у колективним стамбеним заградама и пословном 

простору који одржава ЈП „ГСА“ Панчево, ЈН бр. 01/20-О - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 16.06.2020. године (уторак) до 12:00 часова. 

 

 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.                                                                              

ЈП „ГСА“ Панчево 

    Комисија за јавну набавку                                                                           


