
  СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА  

     РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  

    ИВАЊИЦА  
 

Број:991 

Датум:31.07.2014.год. 

 

 

На основу  члана 63 став 1.Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС 

број 124/2012)Специјална болница за рехабилитацију Ивањица у 

својству наручииоца за јавну набавку ДОБАРА:  НАБАВКА 

ЧЕТВОРОЋЕЛИЈСКЕ КУПКЕ 
 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/14 

Објављена  на порталу Управе за јавне набавке  дана 26.07.2014.године   

и на интернет страници www.zavodivanjica.rs  врши измену конкурсне  

документације.  

Конкурсна документација се мења  на страни 5 стоји: 

 

2) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом –  

позитиван пословни резултат за 2013.годину  
Доказ: -Биланс стања и  биланс успеха за 2013. годину. 

- списак најважнијих испоручених добара- четвороћелијска купка за 

период од предходне 3 године са   износима, датумима и  листама 

купаца односно наручилаца (оверен потписом и печатом 

понуђача); 

 

 
а треба да стоји 
 

2) Да располаже неопходним финансијским капацитетом –позитиван 

пословни резултат за 2013.годину  
Доказ: -Биланс стања и  биланс успеха за 2013. годину. 

 

и на страни  7 стоји  

 
 
 
 
 

http://www.zavodivanjica.rs/


3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.                                                           
ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
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...........................[навести предмет 
јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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 кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове 

-Располаже неопходним финансијским и пословним    

капацитетом (има позитиван пословни резултат за  2013) и 

                    -Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом 

                        који је неопходан за извршење уговорних обавеза. 
 

      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. 
 а треба да стоји 



3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
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одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу   
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у одговарајући регистар; 
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кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
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дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
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6) Понуђач испуњава додатне услове: 
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                        који је неопходан за извршење уговорних обавеза. 

 
 
      Место:_____________                                                            Понуђач: 

   Датум:_____________                         М.П.              _____________________                                                         
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
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                                                     За комисију за јавну набавку  бр.10/14 

                                                           Милијанка Орестијевић дипл ецц. 

 
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


