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 Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац врши следећу измену конкурсне документације 

јавне набавке мале вредности 04/2019 - набавка канцеларијског материјала и тонера за 

штампаче и копир апарате: 

 

 

 

 Измена 1. 

 

 У Конкурсној документацији за ЈНМВ 04/2019 у поглављу IV – Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова, на страни бр.7 и бр.8 прописани су додатни услови за учешће у поступку јавне 

набавке.  

Наручиoцу Дому ученика средњих школа Зајечар дана 07.03.2019.године у писаном 

електронском облику достављено je питањe везано за ЈНМВ бр. 04/2019 - канцеларијски 

материјал и тонери за штампаче и копир апарате, у поступку јавне набавке мале 

вредности, (заводни број наручиоца, број 727 од 07.03.2019.године), које се односи на 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.  

Наручилац Дом ученика средњих школа Зајечар, имајући у виду поменути Захтев 

за појашњењм КД 04/2019 и консултације са надлежнима за ову област, мења Конкурсну 

документацију за ЈНМВ 04/2019 у поглављу IV – Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, на 

страни бр.7 и бр.8, те брише све додатне услове, осим додатног услова који се односи на 

доказ да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 

претходни стечајни поступак. 

Једини додатни услов у поступку јавне набавке ЈНМВ 04/2019 је доказ да над 

понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак. Испуњеност услова понуђач доказује достављањем попуњене, 

потписане и оверене Изјаве о испуњавању услова из члана 75. и члана 76. Закона. 

 

 Рок за подношење понуда продужава се до 15.03.2019.године до 11:00 часова. 

 Комисијско отварање понуда обавиће се истог дана у 12:00 часова. 
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