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Допуна 2 конкурсног материјала за ЈН мале вредности 2/2014 

 

 

СТР. 3, 4, 5  

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и 

то:  

Став 1. 

Текст се мења и сада гласи: да располаже довољним кадровским капацитетима 

(најмање 10 запослених) 

став 3.  

Текст се мења и сада гласи: да нема мањи годишњи приход од 9 милиона динара; 

Став 4. 

Текст се мења и сада гласи:  да је током последње три године пружао услуге  

штампе.   

Додаје се нови став 6. који гласи: 

Да омогући наручиоцу увид у квалитет штампе сваког штампарског табака 

појединачно као и корица на основу чега ће наручилац одобрити штампу. 

Одобравање штампе наручилац ће обавити  у просторијама понуђача чије 

седиште је на територији Београда, а они понуђачи чије седиште је ван Београда 

дужни су да узорке табака и корица доставе наручиоцу на одобрење, адреса Кназ 

Михајлова 35/4, Београд. 

Додаје се нови став 7. који гласи: 

Понуђач треба да располаже пословним простором од најмање 100 метара 

квадратних. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) 

до 4) Закона. Поред обавезних услова подизвођач мора да испуни следеће 

додатне услове: 

Став 1.  

Текст се мења и сада гласи: да располаже довољним кадровским капацитетима 

(најмање 10 запослених) 
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став 3.  

Текст се мења и сада гласи: да нема мањи годишњи приход од 9 милиона динара; 

Став 4. 

Текст се мења и сада гласи:  да је последње три године пружао услуге  штампе.   

 

Мења се текст за  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује: и сада гласи: 

– достављањем копије радне књижице или копије пријаве осигурања за 

запослене ; 

– достављањем попуњеног, потписаног и печатом овереног обрасца 

референце штампарије (образац листе дат је у поглављу IV одељак 3); 

– достављањем копије биланса стања и биланса успеха за последње 3 године; 

– достављањем биланса успеха из којег се види да је остварен приход од 

најмање 9 милиона динара у претходној години. 

 

 

СТР 7 

Образац 2  Референце штампарије  

У табели, колона 3,  број пружених услуга наручиоцима и укупна вредност посла:  

године у табели 2010, 2011 и 2012. мењају се у  2011, 2012  и 2013.  

 

 

СТР 16, VII Модел уговора 

 

Члан 5. На крају текста после речи посао додаје се: и тираж достави у просторије 

наручиоца. 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 


