
У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за јавну набавку 

мале вредности добара, број 404-1/155Д-2018-28, обликована по партијама, за Партију 2 

– тоалетни прибор - убруси за санитарне апарате. 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

На страни 5/41 у оквиру поглавља - IV   Упутство понуђачима како да сачине 

понуду, у делу Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:  

мења се тачка б) Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре 

понуђене цене и упутством како да се попуни - попуњен, потписан и печатом оверен и  

 

после измене гласи: 

 

б) Доказ о испуњењу додатног услова из чл. 76. Закона и то: 

за Партију 2: 

 

Атест о здравственој исправности производа за које постоји законска обавеза 

поседовања истог, не старији од 6 (шест) месеци; 

После измене тачка в) гласи: Образац понуде са спецификацијом добара, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни - попуњен, 

потписан и печатом оверен,  

 

На страни 20 /41 у оквиру поглавља - V  Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова у делу Додатни услови, у тачки 2. Услов из чл. 76. став 2. 

Закона - пословни капацитет, врши се измена и допуна конкурсне документације, тако 

да након измене и допуне гласи: 

I да је у последње 3 (три) године до дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, испоручио/продао добра која су иста или слична 

предмету јавне набавку у износу од најмање 400.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, за 

партију 2;  

II да поседује Атест о здравственој исправности производа за које постоји 

законска обавеза поседовања истог, не старији од 6 (шест) месеци 

 

У делу:  

 

II Испуњеност додатног услова из чл. 76. ст. 2. Закона (у погледу дела пословног 

капацитета), за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем фотокопије: 

за Партију 2: 

Атест о здравственој исправности производа за које постоји законска обавеза 

поседовања истог, не старији од 6 (шест) месеци. 



 
 

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном документацијом 

и Изменом и допуном конкурсне документације број 1. 

 

У противном Ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

Прилог: Измењене странице 5-1/41, 20-1/41 

У Нишу, 25.04.2019. године 
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II      ВРСТА И ОПИС ДОБАРА, ПЕРИОД ИЗВРШЕЊА УГОВОРА 

Врста и опис добара: Mатеријал и средства за одржавање хигијене и тоалетни прибор. 

Набавка се врши у циљу обезбеђења средстава и опреме за одржавање хигијене у свим 

објектима које користе управе и службе Града Ниша и набавку за санитарне апарате за 

које је потребна посебна врста хигијенског материјала.  

 

Период извршења: Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и 

достављања средства обезбеђења за добро извршење посла које је предвиђено чланом 8. 

Уговора и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава 

опредељених за реализацију уговора. 

 

III   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

По позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара - 

материјал и средства за одржавање хигијене и тоалетни прибор, обликованом по 

партијама и то: Партија 2 – тоалетни прибор - убруси за санитарне апарате, број 

404-1/155Д-2018-28, објављеног дана 23.04.2019. године на Порталу Управе за јавне 

набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и званичноj интернет страници Града Ниша 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ ; 

 

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ: 

(Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину) 

 

а) Изјаву понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуђач 

самостално подноси понуду,   

или 

Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и потписану, 

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

или 

Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико 

понуду подноси група понуђача. 

 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина наступа 

(самостално, са подизвођачем или у групи понуђача). 

 

б) Доказ о испуњењу додатног услова из чл. 76. Закона и то: 

за Партију 2: 

Атест о здравственој исправности производа за које постоји законска обавеза 

поседовања истог, не старији од 6 (шест) месеци; 

 

 

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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су иста или слична предмету јавне набавку у износу од најмање 400.000,00 динара 

без урачунатог ПДВ-а, за партију 2;  

II да поседује Атест о здравственој исправности производа за које постоји 

законска обавеза поседовања истог, не старији од 6 (шест) месеци 

3. Услов из чл. 76. став 2. ЗЈН - технички капацитет: да за извршење предметне 

јавне набавке на располагању има најмање 1 (једно) доставно возило; 

4. Услов из чл. 76. став 2. ЗЈН – кадровски капацитет: да за извршење предметне 

јавне набавке има ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено 

време) или Уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно 

чл. 197. до 202, најмање 2 (два) радника оспособљена за рад на испоруци и дистрибуцији 

добара која су предмет јавне набавке. 

Напомена: Уколико директор, оснивач, односно члан привредног друштва учествује у 

доказивању кадровског капацитета, исти не мора бити запослен у привредном друштву 

Испуњеност услова из чл. 26. ЗЈН и обавезних услова из чл. 75 став 1. тач. 1), 2) 

и 4) ЗЈН и чл. 75. став 2. ЗЈН и додатних услова из чл. 76. став 2. ЗЈН – финансијски, 

дела пословног, технички и кадровски капацитет, за учешће у поступку предметне 

јавне набавке доказује се достављањем: 

Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуђач 

самостално подноси понуду,  

или 

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

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

или 

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

подноси група понуђача. 

II Испуњеност додатног услова из чл. 76. ст. 2. Закона (у погледу дела пословног 

капацитета), за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем фотокопије: 

 за Партију 2: 

Атест о здравственој исправности производа за које постоји законска обавеза 

поседовања истог, не старији од 6 (шест) месеци. 

Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде попуњена, 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно 

је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 

4) ЗЈН и из члана 75. став 2. ЗЈН.  

 


