
 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК 

Светог Саве 66, 32000 Чачак, ПИБ: 101892627, матични број: 07181817, текући рачун: 840-46661-19, 840-46667-98, 
тел/факс: 032/222-302, 032/320-868, www.studentskicentarcacak.co.rs, tehnicki.sekretarsc@open.telekom.rs 

 
На основу чл. 63 ст. 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/12,14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог Саве 66 (у даљем тексту: 
Наручилац) дана15.07.2016.год.oбјављује 
 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке ЈН бр. Д-1.1.6./16 

 
 

У делу под тачком 4.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА за 
неопходни финансијски и пословни капацитет, подтачка 4.2) наручилац врши измену, 
у складу са чланом 77. став 2. подтачка 2) под (1) и (2), тако да гласи: 
  
4.2) Списак купаца којима је испоручивана опрема у претходне три године (2013. 2014. 
2015. година ), на Обрасцу 9 из конкурсне документације, који треба да буде попуњен, 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.  
 
Брише се пасус:  
Изјаве корисника машина и понуђача, којима ће понуђач дати безусловну сагласност да 
комисија може обићи корисника машина и извршити увид у све захтеване конкурсном 
документацијом техничке карактеристике. 
У вези изнетог Образац 11 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА и Образац 12 – ИЗЈАВА нису 
примењиви и не треба их доставити уз понуду   
 
Додаје се пасус:  
У случају сумње, наручилац може да захтева доказ о аутентичности датих референци 
тако што ће се обратити купцу/има који су наведени у Обрасцу 9 – Списак купаца 
којима је испоручивана опрема у претходне три године односно у Обрасцу 10 – 
Потврда наручилаца о реализацији закључених уговора.  
 
3. У делу под тачком 5) Услов у погледу кадровског и техничког капацитета и то под 
тачком 5.1 (а) наручилац врши измену тако да гласи:  
5.1 (а) Да понуђач има 3 сервисера стално запослена или на други начин радно 
ангажована и да су обучени за сервисирање од стране произвођача понуђене машине  
У делу под тачком 4.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА, 
тачка 5) подтачка 5.1 (а) наручилац врши измену тако да гласи:  
5.1 (а) Понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 
радно ангажовани код понуђача (за сва запослена лица:- фотокопије обрасца М3А 
(трећа страна обрасца М1) или образац М-А јединствени, односно обрасца М-УН 
(пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде,односно накнаде по основу 
уговора о допунском раду и висини те накнаде) за друге начине радног ангажовања или 
одговарајући уговор(уговор о повременим и привременим пословима и сл.).Уз понуду 



се мора доставити и копија сертификата о обучености за сервисирање издата од стране 
произвођача за сваког сервисера.  
 
Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63.став 5. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Рок за 
подношење понуда је 25.07.2016.године до 12,00 часова. 
 
Контакт:javne.nabavkesc@mts.rs, тел/факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 ч. 
 
Комисија за јавне набавке 
 


