
ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд, Војводе Степе бр. 283 

29.08.2017. године 
                                

 

На основу члана  63.  став 5.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, Бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) имајући у виду пристигла питања односно појашњења појединих 

делова конкурсне документације заинтересованих лица која се односе на додатне услове предвиђене 

конкурсном документацијом као и на дефинисање рока извршења уговорних обавеза  наручилац 

врши измене и допуне конкурсне документације у следећем: 

 

Мења се текст на страни 16 од 38 конкурне документације тако да исти сада гласи: 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ( Члан 76. Закона о јавним набавкама) 

 

Кадровски капацитет: 

 

-  Понуђач мора да има (у радном односу или на други начин радно ангажовано лице – уговор о 

делу, ауторском хонорару или др)  најмање 1 инжењера графичке струке (најмање VII степен 

стручне спреме)  

 

    

Пословни капацитет: 

  - Понуђач мора да поседује стандард ИСО 9001 Систем менаџмента квалитетом    

 

Начин доказивања испуњености додатних услова: Изјава на меморандуму понуђача да поседује 

тражене капацитете потписана и оверена печатом понуђача. 

 

Напомена: Наручилац задржава право да од понуђача чија понуда буде оцењена као 

најповољнија узимајући у обзир критеријум за избор најповољније понуде, провери 

испуњеност тражених додатних услова достављањем доказа у писаној форми. (копија 

сертификата, копија радне књижице или одговарајућег уговора о радном ангажовању). 

 

 

-  На страни 34 од 38 конкурсне документације под насловом (модел уговора) код члана 2. брише се 

став 4.                                                                                                              

             

- Такође на страни 34 од 38 конкурсне документације по насловом (модел уговора) код члана 3. 

бришу се ставови 4 и 5. истог члана. 

                   

-  Код члана 4. модела уговора брише се став 2. истог. 

 

- Појашњење конкурсне документације: Када су у питању ДВД дискови, ради се о 50 различитих 

припрема за штампу у тиражу од по 50 комада, и да су подаци који се нарезују различити. 

 

 

 

 



Имајући у виду измене конкурсне документације, наручилац одређује нови рок за достављање 

понуда, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама. Нови рок за достављање понуда 

је 04.09.2017. године до 09:30 часова. Поступак отварања истог дана односно 04.09.2017.године 

у 11:00 часова у просторијама школе ул. Војводе Степе 283, Београд- Вождовац. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


