
У складу са чланом 36 став 1 и 5 закона о јавним набавкама (Службени 
гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 и позивом за подношење понуда 
за јавну набавку мале вредности услуга бр. 01/2019 услуге-штампања 
издавања публикација, штампање каталога, плаката позивница, обликоване 
по партијама комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица 
да је извршена :  

На страни 17/44 у поглављу III услови за учешће у поступку јавне набавке из 
члана 75 и 76 закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова у 
делу додатни услови који понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 
врши се измена тако да након измене гласи : 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора 
доказати: 

5. Услов из чл. 76. ст. 2.ЗЈН - финансијски капацитет

 

:да је у 
последње три обрачунске године (2014, 2015. и 2016. године) остварио 
минимум укупних пословних прихода и то за: 

- IХпартијуу износу од најмање 1. 500.000,00 динара; 
 
6.  Услов из чл. 76. ст. 2.ЗЈН - пословни капацитет:да је у последње 3 

(три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки, пружио предметне услуге и то за: 

 
- IХпартију: у износу од најмање 1.200.000,00 динара без ПДВ; 
 
7.   Услов из чл. 76. ст. 2.ЗЈН - технички капацитет - да располаже са 

минимум једном машином за штампу Б2 формата. 
 
Доказ:   

 

Испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) и 
из чл. 75. ст. 2., као и додатних услова из чл. 76. ст. 2.(у погледу 
финансијског, пословног, техничког капацитета) ЗЈН, за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем: 



Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико 

 
понуђач самостално подноси понуду,  

или 
 
Изјаве понуђача и подизвођача –попуњене, печатом оверене и 

потписане, 
или 

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

 
Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, 

 
уколико понуду подноси група понуђача. 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са конкурсном 
документацијом и изменом конкурсне документације бр. 1. 

У противном Ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

ПРИЛОГ: 

Измењена страна 17-1/44  

 

У Нишу 08.03.2019. 



 

Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора 
доказати: 

5. Услов из чл. 76. ст. 2.ЗЈН - финансијски капацитет

- IХпартијуу износу од најмање 1. 500.000,00 динара; 

:да је у 
последње три обрачунске године (2014, 2015. и 2016. године) остварио 
минимум укупних пословних прихода и то за: 

 
6.  Услов из чл. 76. ст. 2.ЗЈН - пословни капацитет:да је у последње 3 

(три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки, пружио предметне услуге и то за: 

- IХпартију: у износу од најмање 1.200.000,00 динара без ПДВ; 
 
7.   Услов из чл. 76. ст. 2.ЗЈН - технички капацитет - да располаже са 

минимум једном машином за штампање Б2 формата.    
 
Доказ:   

Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико 

Испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) и 
из чл. 75. ст. 2., као и додатних услова из чл. 76. ст. 2.(у погледу 
финансијског, пословног, техничког капацитета) ЗЈН, за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем: 

или 
понуђач самостално подноси понуду,  

Изјаве понуђача и подизвођача –попуњене, печатом оверене и 
потписане, 

или 
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, 
уколико понуду подноси група понуђача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико 
уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору. 

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 
1),  2) и 4)и чл. 75. ст. 2. ЗЈН. Додатне услове у погледу финансијског и 



пословног капацитета испуњава понуђач, док додатни услове у погледу 
техничког капацитета, понуђач и подизвођач испуњавају заједно. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира 
на број подизвођача. 
Пружалац услуга не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и 
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