
ОШ „Мића Стојковић“ 
Умчари 

29. новембра 11 
тел: 011/ 8541-213 

  

Деловодни број: 718 

Датум: 28. 6. 2016. године 

 

На основу члана 63 став 5 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ 

124/2015, 14/2015 и 68/2015) наручилац у законом прописаном року врши 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку мале вредности број 2/2016 

 

 

У конкурсној документацији деловодни број 553 од 30. 5. 2016. године, на страни 6 , 

одељак 1.2. – додатни услови  (члан 76. Закона) за учешће у поступку јавне набавке,  

услови који се тичу  финансијског капацитета  (под А)  мењају се и гласе:  

 

“да је понуђач у претходној обрачунској години (2015. година) остварио укупан пословни 

приход у збирном износу од најмање 2.500.000,00 динара без ПДВ” 

Услови који се тичу  техничког капацитета (под  Б) мењају се и гласе: 

 

„Адекватно теретно возило за превоз намештаја, камион или комби минималне 

носивости до 3,5 тоне“. 

 

Услови који се тичу кадровског капацитзета (под В) мењају се и гласе: 

 

„Минимум 3 радно ангажована лица“ . 

 

У овом делу мења се и Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 76. Закона у 

поступку јавне набавке мале вредности. 

 

Даље,  у оквиру одељка „Упутство понуђачима како да сачине понуду- начин на који 

понуда мора да буде сачињена“, трећи пасус мења се и гласи: 

 

„Понуду доставити на адресу: Основна школа „Мића Стојковић“ 29. Новембра 11, 

11430 Умчари, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 02/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 7. 7. 



2016. године до 10 часова. Јавно отварање понуда биће одржано истог дана са 

почетком у 13 часова, у просторијама Секретаријата за образовање и дечју 

заштиту,Београд, Краљице Марије број 1, 18 спрат, соба 1804.“ 

У свему осталом примењује се Конкурсна документација број 553 од 30. 5. 2016. 

године. 

 

 

Комисија за јавну набавку: 

 

Јелена Јевтић Ивковић, председник комисије 

Милинко Николић,  члан 

Живана Тампоља, члан 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

     

 

 

 


