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ПРЕДМЕТ: Измена КД у вези поступка јавне набавке услуга сервисирања фотокопир 

апарата за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање , ЈН бр. 404-1-201/15-25 

 
 

             Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) Наручилац 

врши измену КД у поступку  јавне набавке услуге сервисирања фотокопир апарата за потребе 
Републичког фонда за здравствено осигурање, ЈН бр. 404-1-201/15-25. 
 

 1. Mења се страна 6. конкурсне документације тако што се у оквиру тачке 9  која гласи:  
„9. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач. 

додаје - нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.“ 
 
 2. Мења се страна 7. конкурсне документације, тако што се у оквиру тачке 10 - Учешће са 

подизвођачем и тачке 11 - Заједничка понуда брише начин доказивања обавезног услова из члана 75. 
став 1. тачка 5. ЗЈН будући да се исти не захтева конкурсном документацијом.  
 Мењају се стране 26 и 27 конкурсне документације тако што се у оквиру напомене брише 

начин доказивања обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за групу понуђача и 
подизвођаче будући да се исти не захтева конкурсном документацијом. 
 

 3. Мења се страна 11. конкурсне документације тако што се иза тачке 27. додаје тачка 28. која 
гласи: 
„28. Могућност подношења понуде за једну или више партија 

Предметна јавна набавка је обликована у 2 партијe.  
Понуђач може да достави понуду за целокупну набавку или за поједине партије.  
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију за коју је поднео 
понуду, да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда, за исту партију.” 

 
 4. Мења се страна 25. конкурсне документације, тако што се у  обрасцу  бр. 5  за оцену 
испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова, у оквиру обавезних услова, тачка 1., мења доказ обавезног услова тако да 
сада гласи: 
„Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда или извод из одговарајућег регистра.“ 
 
 5. Мења се страна 26. конкурсне документације тако што се из обрасца бр. 5  за оцену 

испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова, у оквиру додатних услова брише услов под тачком 7. „Услов:  Да понуђач 
располаже довољним техничким капацитетом, да у моменту подношења понуде понуђач поседује 

минимум средстава и опреме за рад, који су неопходни за извршење предмета јавне набавке, 
односно минимум 1 возило. Доказ: Копија саобраћајне дозволе.“ 
 

 6. Мења се страна 26. конкурсне документације тако што се у обрасцу бр. 5  за оцену 
испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова, у оквиру додатних услова брише тачка бр. 9, услов из тачке бр. 9 додаје се у 

оквиру тачке бр. 6 – пословни капацитет, и тачка бр. 6 сада гласи:  
 
„Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:  

 
 Услов бр. 1: да је понуђач у претходне три године, од  дана објављивања позива за подношење 
понуда, већ вршио или врши услугу која је предмет јавне набавке у вредности од: за партију 1 – 

4.500.000,00 динара без ПДВ-а, за партију 2 – 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
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Доказ бр. 1: Потврда потписана и оверена од стране овлашћеног лица корисника услуге која је 
предмет јавне набавке. (Образац бр.11 - Потврде/Референце) 
 

Услов бр. 2: да је понуђач овлашћени сервис за 2015. годину, за сервисирање фотокопир апарата  
који су предмет јавне набавке. 
Доказ бр. 2: Потврда произвођача опреме или Локалне канцеларије произвођача опреме, потписана 

и печатирана  од стране овлашћеног лица произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача 
опреме, за сваку партију посебно.“ 
 

 7. мења се страна 30. конкурсне документације тако што се у оквиру обрасца бр. 7 - изјавa 
понуђача о независној понуди, мења напомена у делу који се односи на подношење заједничке 
понуде тако да сада гласи: „ Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац – Изјава понуђача 

о независној понуди, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача“ 
 
 8. Мења се страна 31. конкурсне документације тако што се у обрасцу бр. 8 - изјавa понуђача 

у складу са чланом 75. став 2. закона о јавним набавкама, мења напомена тако да сада гласи: 
„Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац – Изјава понуђача у складу са чланом 75. став 

2 Закона о јавним набавкама, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.“ 
 
  

 
 
Наручилац ће у складу са наведеним изменама објавити пречишћен текст конкурсне 

документације на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници. 
 
  

 
 

Комисија за јавну набавку. 
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