На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку 01 бр. 3/1 Института за међународну
политику и привреду, сачинила је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. На страни 5 (пет) Конкурсне документације брише се наслов „УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА”, а уписује се наслов „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА”.
2. На страни 5 (пет) Конкурсне документације додаје се
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом
75. Закона о јавним набавкама и у складу са наведеним чланом понуђач
мора доказати
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван 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 седиште на њеној
територији;
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
Додатни услови из члана 76. Закона о јавним набавкама су:
1. Финансијски капацитет,
2. Кадровски капацитет,
3. Технички капацитет.

3. На страни 6 (шест) Конкурсне документације тачка 6. став 1., брише се:
„Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 4 (финансијски капацитет).
Понуђач мора имати збирни приход од продаје без ПДВ-а (позиција АОП 202 из
Биланса успеха) за претходне три обрачунске године (збирно за 2014., 2015. и
2016. годину), од најмање 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а.”
а уписује: „Попуњен, потписан и печатом оверен Образац 4 (финансијски
капацитет). Понуђач мора имати збирни приход од продаје без ПДВ-а (позиција

АОП 202 из Биланса успеха) за претходне три обрачунске године (збирно за 2014.,
2015. и 2016. годину), од најмање 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а, (од тога,
остварен приход за 2016. годину, минимално 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а).
4. На страни 6 (шест) Конкурсне документације , у тачки 9. додаје се: „Као доказ
приложити листу основних средстава и доказ о обезбеђеном пословном
пословном простору (Уговор, Решење...)”.
5. На страни 8 (осам) Конкурсне документације брише се „ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА”а уписује „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА”.
6. Због административне грешке бришу се странице 10. и 11. Конкурсне
документације.
7. На страни 22 Конкурсне документације брише се Образац (докази из члана 77.
ЗЈН и испуњеност услова)
8. На страни 24 због административне грешке у Конкурсној документацији у
„Уговору о набавци услуге штампе”, брише се матични број „070003366”, а уписује
матични број „07003366”.
9. На страни 24 и 25 у Конкурсној документацији „Уговор о набавци услуге
штампе”, члан 3. брише се: „Утврђена цена штампе из Понуде наведене чланом 2.
овог Уговора је фиксна у року важности понуде, за издањa из члана 1. овог
Уговора, одређених појединачно по сваком издању, и то:
Нето износ:

динара

Износ ПДВ-а:

динара

Укупно са ПДВ-ом:

динара”

а уписује: „Утврђена цена штампе из Понуде наведене чланом 2. овог Уговора је
фиксна у року важности понуде, за издањa из члана 1. овог Уговора, одређена у
укупном износу, и то:
Нето износ:

динара

Износ ПДВ-а:

динара

Укупно са ПДВ-ом:

динара”.

10. На страни 8 (осам) Конкурсне документације аутоматски се мења рок за
подношење понуда на дан 22.03.2017. до 11.00 часова као и на истој страни код
јавног отварања понуда, мења се у 22.03.2017. у 11.15 часова.
У вези са овом изменом, Комисија ће сачинити пречишћен текст конкурсне
документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

