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Висока хотелијерска школа 
струковних студија 
Београд, Кнеза Вишеслава 70 
 
Број: 3/02/19-11 Датум:18.02.2019. 
 
На основу чл.63.став 1. Закона о јавним набавкама Висока хотелијерска школа 
струковних студија, као наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности -услуге  
штампања са испоруком, редни број  набавке 3/02/19,  врши се 

ИЗМЕНА  конкурсне документације и то на следећи начин: 
I 

На насловној страни  1 Конкурсне документације  текст : „Рок за достављање понуда: 
25.02.2019 године до 12:00 часова и датум отварања понуда: 25.02.2019 године у 
13:00 часова“ 
 Мења се и гласи: „Рок за достављање понуда: 27.02.2019 године до 12:00 часова и 
датум отварања понуда: 27.02.2019 године у 13:00 часова“ 

 
II 

У Поглављу   II -  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, на страни 4 , тачка 2.  
текст: „Набавка је обликована у две  три партије и то:  

ПАРТИЈА 1.- Штампање књига (ОРН 79823000 услуге штампања и испорука)  

ПАРТИЈА 2. - Штампање образаца (ОРН 79823000 услуге штампања и испорука)  

ПАРТИЈА 3. –Штампање ознака и лого школе са мајицама, капама, оловкама и др., 
(ознака у ОРН 79823000 услуге штампања и испорука)“ 

 
Мења се и гласи : “„Набавка је обликована у   три партије и то:  

ПАРТИЈА 1.- Штампање књига (ОРН 79823000 услуге штампања и испорука)  

ПАРТИЈА 2. - Штампање образаца (ОРН 79823000 услуге штампања и испорука)  

ПАРТИЈА 3. –Штампање ознака и лого школе са мајицама, капама, оловкама и др., 
(ознака у ОРН 79823000 услуге штампања и испорука)“     

 
У Поглављу   II -  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, на страни 4 , тачка 4.  
текст:  “ Последњи дан за примање понуда је 25.02.2019. године до 12:00 часова без 
обзира на начин достављања. Датум отварања понуда је 25.02.2019. године у 13:00 
часова“  
Мења се и гласи : „Последњи дан за примање понуда је 27.02.2019. године до 
12:00 часова без обзира на начин достављања. Датум отварања понуда је 
27.02.2019. године у 13:00 часова“  
 

III 
 

У Поглављу   III УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ ПОНУДУ на 
страни 6  тачка 2.3. Достављање понуде, текст: „Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 25.02.2019. године до 12:00 часова“ 

Мења се и гласи: „ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 27.02.2019. године до 12:00 часова“.  
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на страни 6 тачка 2.4. Отварање понуда, текст: „ 1) Јавно отварање понуда ће 
бити 25.02.2019. године у 13:00 часова на адреси Наручиоца Кнеза Вишеслава 70, 
Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача“. 

Мења се и гласи: „ 1) Јавно отварање понуда ће бити 27.02.2019. године у 13:00 
часова на адреси Наручиоца Кнеза Вишеслава 70, Београд, уз присуство 
овлашћених представника понуђача“. 

              IV 
 
У Поглављу   V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- на страни 
13 и 14, 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да 
испуни додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  текст : “ 2) поседовање минималних пословних капацитета 
- Да је понуђач у последње три године (2016., 2017. и 2018. години) извршио услуге 
које су предмет ове јавне набавке у укупној количини од 30 наслова;(Партија 1 , 
Партија 2, за Партију 3)" 
 
Мења се и гласи : - Да је понуђач у последње три године (2016., 2017. и 
2018.години) извршио услуге које су предмет ове јавне набавке:  

 за Партију 1 најмање  30 наслова  књига   
 за Партију 2   да је  најмање  три пута  штампао обрасце јавних исправа 

прописаних Правилником о садржају јавних исправа које издаје високошколска 
установа 

 за Партију 3 да је  најмање  три пута  штампао ознаке и лого  на 
мајицама, капама, оловкама и др. " 

 
     
У Поглављу  V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- на страни 
15 , 2. Докази о испуњености услова, 2.2. Испуњеност додатних услова се утврђује 
следећим документима, текст: „ 2)Доказ о поседовању минималних пословних 
капацитета понуђач доказује референтном листом штампаних публикација у 2016, 
2017. и 2018. години“ 
 

Мења се и гласи : - „2) Доказ о поседовању минималних пословних 
капацитета , Понуђач доказује референтном листом : штампаних публикација ( 
Партија 1),  штампања   образаца јавних исправа прописаних Правилником о 
садржају јавних исправа које издаје високошколска установа ( Партија 2)  и  
штампања  ознака и лого на мајицама, капама, оловкама и др.( Партија 3) у 
2016, 2017. и 2018. години“ 

 
 
 
        Комисија за јавне набавке 
 

 
 


