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ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број: 21/7 
Датум: 22.11.2016. године 
 

 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 

/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара – санитетско возило, образована 
Решењем в.д. директора установе бр.21/3 од 17.11.2016.  године, сачинила је дана 22.11.2016. 
године 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – САНИТЕТСКО ВОЗИЛО, ЈН МВ  21/2016 

 
 Део 3. Конкурсне документације бр.21/6 од 18.11.2016. страна 11/43 - Образац о 
испуњености услова из члана 75 и 76. Закона мења се и сада гласи: 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Образац 3.1. 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке санитетског возила са пратећом медицинском опремом ЈН 
21/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији);  

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштите животне средине и није му изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуде. 

 
Место: _______________  Понуђач: 
Датум: _______________ М.П. ______________________ 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Образац 3.1.1. 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке санитетског возила са пратећом медицинском опремом  ЈН 
број 21/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;  

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији);  

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                       

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 
 

У делу 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 8. НАЧИН И УСЛОВИ 
ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  
ПОНУДЕ, тачка 8.1. страна 18/43 -  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања мења се и 
сада гласи: 
 
Плаћање се врши авансно 100% уплатом на рачун понуђача, 45 дана од дана испостављања 
авансног рачуна под условом да су претходно достављена тражена средства финанисјког 
обезбеђења. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

У делу 6. Образац ПОНУДЕ, Образац 6.2. страна 28/43 у табели ставка Рок и начин 
плаћања, сада гласи: 
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Рок и начин плаћања 
 

-  100 % по основу аванса, 45 
дана од дана испостављања 
авансног рачуна под условом 
да су претходно предата 
средства финансијског 
обезбеђења 

- Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. 

- Плаћање се врши у 
динарима. 
 

 
 

У делу 7. Модел уговора, страна 33/43 - члан 6. мења се и сада гласи: 

Плаћање се врши авансно 100 % уплатом на рачун понуђача, 45 дана од дана испостављања 
авансног рачуна под условом да су претходно поднета тражена средства финансијског 
обезбеђења. 
 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (www.gerontns.co.rs). 
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова 

понуда ће бити одбијена. 
                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                Комисија за ЈН МВ 21/2016 
 
  

http://www.gerontns.co.rs/

