
  

 

ДОО «Парк Палић» Палић 

Palicsi Park Kft. Palics 

DOO «Park Palić» Palić 

Број: 661-3/2018 

Дана: 14.06.2018. 

П а л и ћ 

Кањишки пут 17а 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац врши 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ : 

ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПАЛИЋУ- 

УРЕЂЕЊЕ И УРБАНО ОПРЕМАЊЕ ВЕЛИКОГ ПАРКА НА ПАЛИЋУ У 

ОКВИРУ МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ 

БР. ЈН/Р/4/2018 

 

Наручилац Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање 

туристичким простором „Парк Палић“ у конкурсној документације за јавну набавку 

радова у отвореном поступку Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу - 

Уређење и урбано опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА 

ПАЛИЋ у року предвиђеном за достављање понуда врши следеће измене:  

 

1.  У делу 4, у одељку 4.1, на страни 5/101 мења се тачка 1. тако да сада гласи: 

„ 1) располаже неопходним финансијским капацитетом и то: 

 1.1. да је у претходне 3 обрачунске године (2015, 2016. и 2017. години или 

2014, 2015. и 2016. годину у зависности од тога да ли АПР има обрађене податке 

понуђача за 2017. годину) остварио укупан пословни приход у минималном износу од 

92.000.000,00 динара,  

 1.2  да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за 

подношење понуда, није био у блокади и није имао дане неликвидности. 

 1.3 да је понуђач према оцени бонитета у претходних 5 обрачунских година 

(2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. години или 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. годину у 

зависности од тога да ли АПР има обрађене податке понуђача за 2017. годину), према 

подацима из АПР-а,  остварио минимум "СКОРИНГ ББ" - веома добар бонитет.“ 

 

2.  У делу 4, у одељку 4.2, на страни 7/101 мења се тачка 1. тако да сада гласи: 

„ 1)   1.1. Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 

регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и 

биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. години или 

2014, 2015. и 2016. годину у зависности од тога да ли АПР има обрађене податке 

понуђача за 2017. годину), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске 

године. 

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге 

по систему простог књиговодства, доставља: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског 



  

 

органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три 

године (2015, 2016. и 2017. години) и 

- потврду пословне банке о оставерном укупном промету на пословном – текућем 

рачуну за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. години). 

 1.2. Да понуђач у последњих 6 месеци, почев од месеца који предходи месецу 

у коме је објављен позив за подношрње понуда није био у блокади доказује се 

подношењем Потврде Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату, 

Крагујевац "о броју дана неликвидности". 

 1.3. Бонитет понуђача у предходних 5 обрачунских година, оцењен са најмање 

"СКОРИНГ ББ" - веома добар бонитет, доказује се подношењем Извештаја о 

СКОРИНГ-у за тражени период (2013, 2014, 2015, 2016. и 2017. години или 2012, 

2013, 2014, 2015. и 2016. годину у зависности од тога да ли АПР има обрађене 

податке понуђача за 2017. годину),  издат од Агенције за привредне регистре - АПР.   

Овe доказe треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овe доказe треба да испуни група 

понуђача кумулативно, осим задати услов да понуђач није био у блокади 

последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, који 

испуњава сваки члан групе понуђача посебно.“ 

 

3. У делу 6, у одељку 6.2, на страни 9/101 и 10/101 у трећем пасусу мења се друга 

реченица тако да сада гласи: 

„ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Понуђача до 

19.06.2018. године до 10:00 часова.“ 

 

4. У делу 6, у одељку 6.2, мења се седми пасус на страни 10/101 тако да сада гласи: 

„ ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 19.06.2018. године у 11:00 

часова, у просторијама Наручиоца, Кањишки пут 17а, Палић. “ 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.  

 

 

              ДОО „Парк Палић“ 

       Комисија за јавну набавку 


