
Факултет техничких наука у Чачку 
Светог Саве 65,Чачак 
Број: 2044-18/2016-7 
25. 10. 2016. године 
 
На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) комисија сачињава  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Јавна набавка -  Услуга 

Штампање збирке задатака и монографије- ЈНМВ бр. 13/2016 

У следећем: 

а) На страни 6/32 конкурсне документације: 

1.1. Додатни услови (чл. 76. Закона); 
 

За партију 1- наручилац није одређивао додатне услове у погледу 
финансијског, пословног, кадровског и техничког  

 
За партију 2-  Да понуђач поседује уведен ISO стандард квалитета 

  
Мења се и гласи: 
 

1.1. Додатни услови (чл. 76. Закона): 
 

За партију 1- наручилац није одређивао додатне услове у погледу 
финансијског, пословног, кадровског и техничког  

 
За партију 2-  Да понуђач поседује уведен ISO 9001 стандард квалитета 

 
б) На страни 7/32 конкурсне документације: 

Доказ за испуњеност додатног  услова за партију 2:  копија 
сертификата (потврде) о усаглашености са ISO стaндардима квалитета 
 

   Мења  се и гласи:  

Доказ за испуњеност додатног  услова за партију 2:  копија 
сертификата (потврде) о усаглашености са ISO 9001 стандардом 
квалитета 
 

в) На страни 12/32 конкурсне документације: 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
29. 10. 2016. године до 10 часова.  

   Мења  се и гласи:  

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
31. 10. 2016. године до 10:00 часова. 

    



 г) На страни 12/32 конкурсне документације: 

 Понуда треба да садржи 

1. Потписан и печатом оверен образац понуде; 
2. Потписан и печатом оверен образац структуре понуђене цене,  
3. Потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде;(овај 

образац није обавезан) 
4. Потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди; 
5. Потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању услова из 

члана 75. Закона 
       6. Доказ о испуњавању  додатног услова из члана 76. Закона  за партију 2 
(уколико понуђач  у оквиру своје понуде подноси понуду за партију 2) 

7. Потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде; 

8. Потписан и и печатом оверен  модел уговора 
 
Мења се и гласи: 
 
Понуда треба да садржи 

1. Потписан и печатом оверен образац понуде; 
2. Потписан и печатом оверен образац структуре понуђене цене,  
3. Потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде;(овај 

образац није обавезан) 
4. Потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди; 
5. Потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању услова из 

члана 75. Закона 
       6. Доказ о испуњавању  додатног услова из члана 76. Закона  за партију 2 
(уколико понуђач  у оквиру своје понуде подноси понуду за партију 2) 

7. Потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде; 

8. Потписан и и печатом оверен  модел уговора; 
9. Референтну листу наручилаца; 

     10. Један примерак одштампане публикације чије је штампање извршио у 
претходном периоду 
 
д) На страни 16/32 конкурсне документације 
 
9.5. Други захтеви  
 
Наручилац нема других захтева везаних за предметну набавку. 
 
   Мења  се и гласи:  
 

9.5. Други захтеви  
 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави и референтну листу наручилаца 



2. Понуђач је дужан да уз понуду достави и један одштампан (референтни) 

примерак публикације чије је штампање извршио у претходном периоду 

(примерак ће бити враћен понуђачу након закључења уговора са изабраним 

понуђачем)       

         

      Комисија за јавну набавку: 

 


