
 
 
 
Наш број: 410/1 
Датум: 07.02.2019. године 
 
 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши: 
 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 
ШТАМПАЊА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

РЕДНИ БРОЈ ЈН 02/2019 
 
 

           Образац Изјаве понуђача, дат је у поглављу IV, одељак 3, страна 12, у оквиру 
конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
понуђач потврђује да испуњава обавезне услове и додатне услове (у погледу 
финансијског, техничког и кадровског капацитета) за учешће у поступку јавне набавке у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, мења се у делу који се односи на испуњеност додатних 
услова у погледу кадровског капацитета и гласи: 

                      „3) Да има најмање 10 радно ангажованих лица на пословима у вези са јавном 
набавком, од којих минимум једно лице са завршеном школом за графички дизајн.“ 

 
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу је измењена страна 12 од 42.  
 
Потребно је извршити замену приложене стране у конкурснoј документацији. 
 
 
 

       Комисија за јавну набавку 
 број ЈН 02/2019 

 
 
 
 
 
 



3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача]  
испуњава услове прописане чланом 75. и 76. Закона  о јавним набавкама за учешће у 
поступку јавне набавке ЈН 02/2019 чији је предмет набавка услуга - штампање рекламног 
материјала и материјала за образовање за потребе Економског факултета у Београду, и то: 
Обавезни услови: 

1)   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2)  Да он и његов законски заступник нису осуђивани за 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; 

3)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији); 

Додатни услови: 

1)  Да није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре објављивања позива 
на Порталу јавних набавки; 

2) Да поседује једно доставно возило и опрему за обављање послова који су предмет ове 
јавне набавке; 

3) Да има најмање 10 радно ангажованих лица на пословима у вези са јавном набавком, од 
којих минимум једно лице са завршеном школом за графички дизајн.     

У _________________            Потпис овлашћеног лица  

Дана: _____________                             М.П.        _________________________ 

 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа 
самостално или у заједничкој понуди испуњава неки од услова одређених кументацијом, наручилац може да 
тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. 
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