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Конкурсна документација се мења на следећи начин: 
 

 
 Мења се: 
 На страни 11 у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА – ДОДАТНИ УСЛОВИ, под 
ставком 3) Услов:Технички капацитет 
Доказ:Оверена изјава понуђача да поседује бар једно доставно возило којим ће се омогућити 
сукцесивна испорука добра која је предмет ове набавке, до ФЦО магацина   наручиоца која се 
налази  у Старој Пазови (Образац бр 7) 
 

Гласи: 
3) Услов:Технички капацитет 
Доказ:Оверена изјава понуђача да поседује бар једно доставно возило којим ће се омогућити 
сукцесивна испорука добра која је предмет ове набавке, до ФЦО магацина   наручиоца која се 
налази  у Старој Пазови (Образац бр 6) 
 
 
 Мења се:  

 На страни 26 конрурсне документације у обрасцу 6 ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 
 О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА ,,Изјављујемо, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, да поседујемо минимум два доставна возила којим ће се омогућити 
сукцесивна испорука добара која су предмет ове набавке''. 
 
 
 Гласи: 
 
,,Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо минимум једно 
доставно возило којим ће се омогућити сукцесивна испорука добара која су предмет ове набавке''. 
 
 
 
 
 
 



 
III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Назив документа 
Број 

документа 

Датум 
документ

а  

Издат од 
стране 

Број 
страна 

у 
прилог

у 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
Доказ:Извод  из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда. 

    

2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривчних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 
Доказ за правно лице: 
-Уверење надлежног суда да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске 
управе да законски заступник (ако их има више – за 
сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.   
Ако понуду подноси предузетник  потребно је да  
достави само Извод из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе.   
Доказ нe може бити старији од два месеца пре 
отварања понуде.  

    

3) Услов:Да је понуђач  измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији; 
Доказ:Уверења Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода, не старија од два месеца пре 
отварања понуде. 
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су 
правна лица или предузетници. 

    



4) Важећа дозвола за обављање делатности, издата 
од надлежног државног органа 
 
Доказ: Важећа дозвола Министарства здравља 
 

    

Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 3., уписује само број под 
којим је уписан у регистар понуђача 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

1)Услов:  
Да je понуђач располаже неопходним пословним и  
финансијским капацитетом, односно да је у 2015 
години остварио укапан промет добара који су 
предмет јавне набавке најмање у износу  дате понуде; 
 
Доказ: 
Завршни рачун за 2015 годину 

    

2)Услов: Да је понуђач обавезан да за понуђена добра 
која подлежу дозволи за стављање у промет од 
Агенције за лекове и медицинска средства, морају 
имати важеће решење Агенције за лекове и 
медицинска средства за стављање средстава у 
промет; 
 
Доказ:Доказује се решењем АЛИМС-а. 

    

3)Услов:Технички капацитет 
Доказ:Оверена изјава понуђача да поседује бар једно 
доставно возило којим ће се омогућити сукцесивна 
испорука добра која је предмет ове набавке, до ФЦО 
магацина   наручиоца која се налази  у Старој Пазови 
(Образац бр 6) 

    

4)Услов: Средство финансијског обезбеђења 
 
Доказ: Оверена изјава понуђача да се обавезује да, уко 
лико буде изабран, достави меницу (Образац бр 7) 

    

 
5) Референтна листа са наведеним установама које је        
Понуђач снабдевао добрима који су предмет 
 набавке у 2016. години и вредностима уговора. 
 
Доказ: Оверена изјава понуђача са вредностима 
yговора (Образац бр 8) 

    

6) Услов: Понуђач за партију бр. 1 – Шприцеви и игле,  
Ставка бр.5 –пвц шприц (20 мл дводелни, градуирани  
по 1 мл). 
 Понуђач за партију бр. 3 – Завојни материја,  
ставка бр.4 – хидрофилна газа 100м -– газа са 17 нити 
мора да уз понуду достави узорак.  
Понуђач за парртију бр. 7 – ЕКГ траке, мора да уз пону 
ду достави и узорак. 
Доказ: Узорак за поменуте ставке. 
 

    



 
 
 
(ОБРАЗАЦ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 
 

 О ПОСЕДОВАЊУ 
 

НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 
ЗА ЈН 9-14/16 

 

 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо минимум једно 
доставно возило којим ће се омогућити сукцесивна испорука добара која су предмет ове набавке. 

 
 
 
 
 

 
 
     Датум                                            М.П.                                          Понуђач 
                                                                                         

           _________________________ 

 
 


