
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

KОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 15/19 
Деловодни број: 15/19/4 
Датум: 15.11.2019. године 

Београд 
 
ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ “ ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И МУЛТИФУНКЦИЈСКЕ УРЕЂАЈЕ” БРOJ 15/19 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење 

понуда изменио конкурсну документацију на следећи начин: 

У конкурсној документацији у обрасцу 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,  на страни 6., додаје се: 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Понуђач у поступку 
јавне набавке мора 
доказати да испуњава 

наведене додатне 
услове за учествовање 

у предметном поступку 
јавне набавке 

Докази о испуњености услова. 

5. Понуђач мора да 
располаже неопходним 
пословним капацитетом за 
ову јавну набавку. 
 
-да понуђач дистрибуира 
добра која су оригиналан 
производ произођача 
уређаја за који се исти 
користе 

Доставити: 
 

Уколико понуђач није произвођач уређаја за који се понуђена 
добра користе, односно овлашћени представник произвођача, 
достваља и потврду произвођача уређаја за који су добра 
понуђена, односно овлашћеног представника произвођача, 
односно овлашћеног дистрибутера, којом се гарантује да су 
добра која понуђач нуди оригинални производ произвођача 
уређаја за који се користе. 
Ова потврда мора  да гласи на име понуђача који доставља 
понуду и у истој мора бити наведено да се користи за предметну 
јавну набавку. 
Уколико понуђач достави потврду овлашћеног дистрибутера, у 
обавези је да достави  и документ издат од стране произвођача 
уређаја за који се понуђена добра користе, односно овлашћеног 
представника произвођача, којим се доказује да дистрибутер има 
статус овлашћеног дистрибутера на дан објављивања позива за 
доставаљање понуде. 
Уколико понуду подноси произвођач уређаја за који се понуђена 
добра користе, односно овлашћени представник произвођача, 
исти не мора да доставља наведену Потврду којом се гарантује 
да су добра која понуђач нуди оригинални производ произвођача 
уређаја за који се користе 
 
 
 

 


