
 

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 009/14-II/13 од 15. 1. 
2014. године), сачинила је 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
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за јавну набавку мале вредности – услуга штампање – припрема за штампу и 
штампање књиге на мађарском језику под насловом: „Egy patrícius a titkok 

kapujában. Tanulmányok és dokumentumok Herczeg Ferenc születése 150. 
évfordulójának tiszteletére.” 

Ред. бр. ЈНМВ 1/2014 

 
у конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности – услуге 

штампања књиге – припрема за штампу и штампање на мађарском језику под 
насловом: „Egy patrícius a titkok kapujában. Tanulmányok és dokumentumok 
Herczeg Ferenc születése 150. évfordulójának tiszteletére.” објављен на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 07.04.2014. године, 
 

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

„Рок за достављање понуда је 16. април 2014. 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 16. 

4. 2014. године у 12.30 часова у просторијама Завода за културу вовјођанских 
Мађара, Сента, Поштанска 18.”; 

 
стране 9 и 10 под насловом IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ због нетачности коригују се и гласе: 

„IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПО ЧЛАНУ 75. ЗЈН 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар, 
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани на неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, 
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3) да му није изречена мера забране обављања деалтности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда, 

4) да није измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној териоторији. 

 

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 
једнобојна за црно-бела издања, Б1 или Б2 четворобојна за колор издања, 
графички нож, и неопходну кљиговезачку опрему за повез књиге и за 
савијање табака, 

3) да располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом, да је 
претходне 2 године исказао нето добитак из биланса успеха у износу од 
минимум преко 2 000 000,00 динара без ПДВ-а, 

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

5) понуђач је дужан да обезбеди испоруку робе на адресу наручиоца, 
6) 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. 

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 

Упутство како да се доказује испуњеност услова из члана 75. ЗЈН: 
Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН утврђених конкурсном документацијом, 

понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу у складу са чланом 77. став 4. Закон о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, бр. 124/2012). 

Образац изјаве из претходног става чини саставни елемент конкурсне 
документације. У случају да понуђач достави писану изјаву сходно наведеном 
члану, није у обавези да доставља доказе из члана 75. Закона. 

Понуђач није дужан да достави извод из регистра који се води при Агенцији 
за привредне регистре обзиром да су ови подаци јавно доступни на интернет 
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страници надлежног органа, али је обавезан да наручиоцу достави тачне 
податке потребне за претраживање електронске базе података Агенције за 
привредне регистре и то: 

 пословно име привредног друштва, предузетника или другог облика 
организовања, уписаног у регистар, 

 матични број привредног друштва, предузетника или другог облика 
организовања, уписаног у регистар, 

 порески идентификациони број (ПИБ), 
 лично име и јединствени матични лични број (ЈМБГ), односно број 

пасоша и земља издавања законског заступника понуђача ако је 
законски заступник физичко лице и пословно име и матични број 
законског заступника понуђача ако је заступник право лице. 

Упутство како да се доказује испуњеност услова из члана 76. ЗЈН: 
1) Фотокопија дипломе и радне књижице стручних лица која су у сталном 

радном односу на неодређено време код понуђача. 
2) Писмена изјава понуђача да располаже довољним техничким 

капацитетом. (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.) 

3) Исказ нето добитка из биланса успеха у 2012. и 2013. годину од минимум 
2 000 000,00 динара. 

4) Понуђач даје три наслова издања, која су преломљена и штампана код 
њега, где је графичку припрему радио запослео лице, које је у сталном 
радном однопсу код понуђача.”; 

на страни 12 под насловом ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ мења се у трећи 
ред табеле: 

Обим: 168 страница или 10,5 штампаних табака 
 

Наслов књиге се прецизује са „Egy patrícius a titkok kapujában. Herczeg Ferenc-
brevárium.” на „Egy patrícius a titkok kapujában. Tanulmányok és dokumentumok 
Herczeg Ferenc születése 150. évfordulójának tiszteletére.”. 

 
Измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Наручиоца. 
 

Комисија за ЈНМВ бр. 1/2014: 
1. Петер Нађ Абоњи, председник 
2. Каролина Нади, члан 
3. Ева Болок Еперјеши, члан 

 
 
 

У Сенти, 08. 04. 2014. godine. 


