
 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“ 
Број: 3865 
Датум: 24.05.2019. године 
Београд, Устаничка 16 
 
 
 
Предмет: Измена конкурсне документације у поступку ЈН р.бр. 7/19– „Сервис ПП апарата и опреме за 
заштиту од  пожара са испоруком опреме за заштиту од пожара“      
 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) у 
поступку Ј ЈН р.бр. 7/19– „Сервис ПП апарата и опреме за заштиту од  пожара са испоруком опреме за 
заштиту од пожара“ , врши се измена конкурсне документације, како следи: 

 
I- На страни 5/33 конкурсне документације у обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са 
чланом 75. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) додаје се : 
Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије за обављање 
послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара  
 
 
II - Продужава се рок за подношење понуда до 31.05.2019.год. до 09,00 часова. 
- Јавно отварање понуда обавиће се се последњег дана истека рока за достављање понуда 31.05.2019. год у 
10,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, сала на III спрату.  
 
Све остало наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у поступку ЈН р.бр. 7/19 – 
„Сервис ПП апарата и опреме за заштиту од пожара са испоруком опреме за заштиту од пожара“,  остаје 
непромењено. 
 
 
У прилогу измењена конкурснa документацијa у поступку ЈН р.бр. 7/19– „Сервис ПП апарата и опреме за 
заштиту од  пожара са испоруком опреме за заштиту од пожара“      
 
 
С поштовањем,   
 
                                                                  Дом здравља “Вождовац“   
                                                                              Комисија за јавну набавку р.бр. 17/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дом здравља „Вождовац“ 
Београд, ул. Устаничка 16 
Редни број јавне набавке : 7/19 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76.Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

Испуњеност ових услова понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о 
јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављањем следећих доказа уз 
понуду:  

I- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  
- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног 
Привредног суда; 

2. 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 животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
- потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе 
Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре;2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван 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 (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3. Понуђач је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе 
- Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода; 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4.  Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

 - Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање одговарајуће 
 делатности - Решење МУП-а којим се понуђачу дозвољава обављање послова сервисирања ПП 
 апарата, хидраната и хидрантске мреже  и  
 - Потврда издата од стране Акредитационог тела Србије да испуњава услове из „Правилникао 
 посебним условима које морају испуњавати правна лица, која добијају овлашћење за обављање 
 контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система“ 
 (,,Сл.гласник РС“ бр.52/2015) 
 - Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије за обављање 
 послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара  

5.  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
 произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
 животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време   
 подношења понуде. 

 - Обр.5. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН(,,Сл.гласник РС“               
      бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
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