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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) с а ч и њ е н е  с у  
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА -  

ШТАМПА ПРОМО МАТЕРИЈАЛА  

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РЕДНИ БРОЈ 2/2018 

 
 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга – штампа 

промо материјала (редни број 2/2018), а на следећи начин: 

 

1. У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

тачка 2) ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН и то део 

табеле у коме је наведен услов у погледу техничког капацитета, на стр. 6/50 КД, мења се и 

гласи:  

2. Технички капацитет 

Понуђач мора да располаже по основу власништва или 

закупа или лизинга са 1 офсет машином минимум Б2 

формата 

 

2. У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

тачка 4) УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, У 

СКЛАДУ ДА ЧЛАНОМ 81. ЗЈН и то део табеле у коме је наведен услов у погледу техничког 

капацитета, на стр. 7/50 КД, мења се и гласи:  

2. Технички капацитет 

Понуђач мора да располаже по основу власништва или 

закупа или лизинга са 1 офсет машином минимум Б2 

формата 

 

3. У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

тачка 5) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН,  

подтачка 5.2.) „Испуњеност додатних услова се доказује достављањем следећих доказа“ и то 

део табеле у коме је наведен услов у погледу техничког капацитета, на стр. 7/50 КД, мења се 

и гласи:  

2. Технички капацитет 

Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу дата на НОВОМ ОБРАСЦУ СПИСАК ОПРЕМЕ 

(образац је дат у Изменама и допунама КД бр.1) уз 

прилагање картица основних средстава. Уколико је неки 

део опреме купљен у 2018. години, потребно је за ту 

опрему доставити купопродајни уговор или фактуру. У 

случају да је основ располагања закуп, потребно је 

доставити уговор о закупу предметне опреме. 

Напомена: Наручилац задржава право да у фази стручне 

оцене изврши увид у опрему којом понуђач располаже, а 

ради утврђивања истинитости навода из достављене изјаве  
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4. У делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 

тачка 9) обавештење о поступању наручиоца у складу са чланом 79. став 2. и 3. ЗЈН, 

табеларни део у алинеји другој и то део табеле који се односи на технички капацитет на 

страни 16/50 КД мења се и гласи: 

 Технички капацитет 

Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу дата на НОВОМ ОБРАСЦУ СПИСАК ОПРЕМЕ 

(образац је дат у Изменама и допунама КД бр.1) уз 

прилагање картица основних средстава. Уколико је неки 

део опреме купљен у 2018. години, потребно је за ту 

опрему доставити купопродајни уговор или фактуру. У 

случају да је основ располагања закуп, потребно је 

доставити уговор о закупу предметне опреме. 

Напомена: Наручилац задржава право да у фази стручне 

оцене изврши увид у опрему којом понуђач располаже, а 

ради утврђивања истинитости навода из достављене изјаве  

 

5. У делу VI - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ на страни 34/50 КД 

постојећи VI/10 - ОБРАЗАЦ СПИСАК ОПРЕМЕ замењује се са новим обрасцем (VI/10 - 

НОВ ОБРАЗАЦ СПИСАК ОПРЕМЕ) који је дат у наставку и који гласи:  
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VI/10 - НОВ ОБРАЗАЦ СПИСАК ОПРЕМЕ 

Понуђач ___________________________________ из ____________________, ул. 

_______________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да 

располаже (по основу власништва или закупа) опремом потребном за реализацију предмета 

јавне набавке мале вредности услуга - штампа промо материјала (2/2018) Наручиоца Завод 

за равноправност полова и то следећом: 

Р.БР. ТРАЖЕНА ОПРЕМА 

ОПРЕМА КОЈОМ 

РАСПОЛАЖЕ 

ПОНУЂАЧ 
 (уписати врсту, тип, 

произвођача,  
ознаку и сл) 

ОСНОВ 

РАСПОЛАГАЊА 
(власништво или 

закуп) 

ДОКАЗ КОЈИ СЕ 

ПРИЛАЖЕ  
(картица основних 

средстава или копија 
уговора о купопродаји 

или фактура (за 
опрему купљену у 

2018. год) или копија 
уговора о закупу) 

1 
Офсет машина 

минимум Б2 формата 

   

 

 
Напомена: Наручилац задржава право да у фази стручне оцене изврши увид у опрему којом 
понуђач располаже, а ради утврђивања истинитости навода из достављене изјаве 

 

 

 

     ПОНУЂАЧ 

М.П. _____________________ 

       потпис овлашћеног лица 
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Измене и допуне конкурсне документације се без одлагања објављују на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Завода за равноправност полова.  

Измене и допуне су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни да 

понуде сачињавају у складу са овим изменама и допунама конкурсне документације. 

Понуђачи су дужни да као саставни део своје понуде доставе нове обрасце који су 

садржани и дати у овим изменама и допунама конкурсне документације. 

 

 

 

       СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

       Наташа Нађ 

 

 


