
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 отворени 

поступак јавне набавке добара број 404-2/7Д/2019-28, канцеларијског материјала, 

обликоване по партијама и то партија 1: Обрасци, блоковска роба и папир; партија 2: 

Канцеларијски прибор; партија 3: Штампани материјал, Комисија за спровођење 

отвореног поступка јавне набавке добара врши измену конкурсне документације 

 

 

 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

 

 

 

На страни 20,21/82 у оквиру поглавља - 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 

КОЈЕ ПОНУЂАЧ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА ДОКАЗАТИ  
 

Мења се тачка 6. Услов из члана 76 Закона - пословни капацитет у делу доказа, и 

после измене гласи: 

 

Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране купца, односно 

наручoица које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о 

издаваоцу потврде – купцу, односно наручиоцу, податке о привредном субјекту који је 

испоручио добра, назив испоручених добара, исказане вредности испоручених добара, 

годину испоруке добара и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку 

достављену потврду приложити фотокопије одговарајућих Уговора са евентуално 

пратећим анексима или рачуне - фактуре, или неки други одговарајући доказ да је 

понуђач у последње 3 (три)  године уназад од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки (2016., 2017. и 2018.) испоручио добра која су иста 

или истоврсна предмету ове јавне набавке, за сваку партију посебно. 

 

 

 

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

Изменом Конкурсне документације број 1. 

 

У противном Ваша понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

Прилог: Измењене странице 20-1/82 и 21-1/82 

У Нишу, 09.05.2019. године 

 

 



 
 

20-1/82 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МОРА 

ДОКАЗАТИ: 

 

5.   Услов из члана 76 Закона - финансијски капацитет: да је у претходне три обрачунске 

године (2016., 2017. и 2018. годину) остварио укупан пословни приход и то за: 

-  I  партију:  у износу од најмање    4.500.000,00 динара; 

-  II  партију:  у износу од најмање    3.500.000,00 динара; 

- III  партију:  у износу од најмање    1.500.000,00 динара; 

 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-

ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године (2016., 2017. и 

2018.) или Биланс стања и Биланс успеха за претходне три године (2016., 2017. и 2018.), у 

једном примерку без обзира да ли подноси понуду за једну или више партија. 

 

 Уколико извештај не садржи биланс за 2018. годину због необрађених а предатих 

завршних рачуна, понуђач је у обавези да достави  фотокопију биланса стања и успеха за 

2018. годину, као и доказ да су исти предати надлежном органу.  

 Овим извештајем понуђач доказује се да је у претходне 3 обрачунске године остварио 

позитивно пословање. 

 

 Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише 

порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља 

биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је 

регистровао обављање делатности за претходне три године (2016., 2017. и 2018.) или издат 

од стране Агенције за привредне регистре.  

 Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат 

пословања (паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног 

органа и копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за претходне 

три обрачунске године (2016., 2017. и 2018.).  

6. Услов из члана 76 Закона - пословни капацитет: да је у последње 3 године уназад од 

дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,  испоручио 

добра која су иста или истоврсна предмету ове јавне набавке у збирном износу од најмање  

-  I  партију:  у износу од најмање    4.500.000,00 динара; 

-  II  партију:  у износу од најмање    3.500.000,00 динара; 

-  III  партију:  у износу од најмање    1.500.000,00 динара. 

  

Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране купца, односно наручoица 

које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде – 

купцу, односно наручиоцу, податке о привредном субјекту који је испоручио добра, назив 

испоручених добара, исказане вредности испоручених добара, годину испоруке добара и 

печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

21-1/82 

 

 

достављену потврду приложити фотокопије одговарајућих Уговора са евентуално пратећим 

анексима или рачуне - фактуре, или неки други одговарајући доказ да је понуђач у последње 

3 (три)  године уназад од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки (2016., 2017. и 2018.) испоручио добра која су иста или истоврсна предмету ове јавне 

набавке, за сваку партију посебно. 

 

7. Услов из члана 76 Закона -  технички капацитет: да за извршење предметне јавне 

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

Докази: Копије очитаних података из важеће саобраћајне дозволе и копије Полисе 

осигурања од аутоодговорности за најмање 1 (једно) доставно возило. У случају да тражено 

возило није у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу или Уговор о 

лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да понуђач исто 

има на располагању, у једном примерку без обзира да ли понуду подноси за једну или 

више партија. 

 

8. Услов из члана 76 Закона - кадровски капацитет: да за извршење предметне јавне 

набавке има најмање 2 (два) лица ангажована по основу уговора о раду (на неодређено или 

одређено време) или на основу уговора о раду ван радног односа који су предвиђени Законом 

о раду сходно члану 197 до члана 202, најмање 2 (два) радника оспособљених за реализацију 

предметне јавне набавке, без обзира да ли подноси понуду за једну или више партија. 

Доказ: Копијe М обрасца осигурања или копијe уговора о раду или копију извода из 

појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку - односно прву страну ППП - 

ПД пријаве за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда или касније, 

оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача, где је наведен укупан број 

запослених, уколико су ангажовани код понуђача по основу Уговора о раду (на одређено 

или неодређено време), односно копије Уговора о обављању привремених и повремених 

послова или копије Уговора о допунском раду или копије Уговора о делу чији је предмет 

продаја/испорука добара која су предмет конкретне јавне набавке, уколико су ангажовани 

код понуђача по основу Уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о 

раду сходно члану 197 до члана 202.  

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

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

 

Начин достављања доказа  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова. 

 


