
 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012) Комисија за јавну набавку образована Решењем о образовању комисије 
за спровођење поступка јавне набавке мале вредности (број 194/15-II/13 од 07. 
августа 2015. године), сачинила је 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

за јавну набавку мале вредности услуга – припрема за штампу и штампање 
књига на мађарском језику ЈНМВ број 3/2015 

 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга – 
припрема за штампу и штампање књига на мађарском језику ЈНМВ број 3/2015 
објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 16. 12. 
2015. године, 
 

 на страни 4 под насловом ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у 
тачци 11. мења се и гласи: 

„Рок за достављање понуда је 28. децембар 2015. год. до 12.00 часова.”; 
 

 на страни 4 под насловом ОТВАРАЊЕ ПОНУДА у тачци 1. мења се и 
гласи: 

„Отварање понуда ће се обавити од стране Комисије за јавне набавке дана 28. 
децембар 2015. године у 12.30 часова у просторијама Завода за културу 
вовјођанских Мађара, Сента, Поштанска 18.”; 

 
 
Поништавају се додатни услови за учешће по члану 76. ЗЈН и то на следеђи 

начин: 
 на страни 9 под насловом 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПО 

ЧЛАНУ 76. ЗЈН цела ставка се брише и то: 
 

„2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПО ЧЛАНУ 76. ЗЈН 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
1) да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да су најмање 

један офсет машиниста и два књиговесца у сталном радном односу на 
неодређено време код понуђача, 

2) да располаже довољним техничким капацитетом, односно понуђач мора 
да поседује следеће машине: офсет машина Б1 или Б2 минимум 
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једнобојна за црно-бела издања, Б1 или Б2 четворобојна за колор издања, 
графички нож, и неопходну књиговезачку опрему за повез књиге и за 
савијање табака, 

3) понуђач обезбеђује прелом и коректуру издања на језику коме су 
објављена, 

4) понуђач је дужан да обезбеди испоруку робе на адресу наручиоца, 
5) понуђач који поднесе најповољнију понуду је дужан да пре потписивања 

уговора поднесе средство финансијског обезбеђења, blanco solo меницу 
за износ уговорене цене, безусловно, неопозивну и без протеста, 
потписану и оверену од стране овлашћеног лица, са роком трајање 
најмање онолико колико траје рок испуњење обавезе пружаоца услуге, са 
меничним овлашћењем и доказом о регистрацији менице код НБС. 

6) понуђач у поступку јавне набавке мора доказати поседовање следећих 
сертификата: 

 систем менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008 
 систем управљања животном средином ИСО 14001:2004 
 систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду 

ОХСАС - 18001:2007 
 систем менџмента енергијом ИСО 50001:2011”; 

 
 на страни 10 под насловом 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛВА брише се Упутство како да се 
доказује испуњеност услова из члана 76. ЗЈН који гласи: 

 
„Упутство како да се доказује испуњеност услова из члана 76. ЗЈН: 

7) Фотокопија дипломе и радне књижице стручних лица која су у сталном 
радном односу на неодређено време код понуђача. 

8) Писмена изјава понуђача да располаже довољним техничким 
капацитетом, као и листу инвентара, на којој се јасно види тражени 
технички капацитет (Напомена: Наручилац техничку опремљеност 
понуђача може проверити и извршити увид у исти. Уколико се опрема из 
понуде не слаже са затеченим стањем на наведеној и регистрованој 
адреси понуђача, наручилац ће одбити понуду као неисправну.) 

9) Фотокопија сертификата 

Понуђач прилаже три књиге (која не могу да буду старија од 3 године са ЦИП и 
ИСБН) штампане на језику који је предмет јавне набаке, које су преломљене и 
штампане у његовој штампарији. Графичку припрему радио запослено лице, који 
је у сталном радном односу код понуђача (фотокопија радне књижице), чије су 
техничке карактеристике исте или сличне које су предмет јавне набавке.” 
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Измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца. 
 

Комисија за ЈНМВ бр. 3/2015: 
1. Петер Нађ Абоњи, председник 
2. Каролина Нади, члан 
3. Жофиа Ленђел, члан 

 
У Сенти, 21. 12. 2015. godine. 


