
 
 
 
 
 
 
Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  

 
ПРЕДМЕТ: измене и допуне конкурсне документације „Лекови по Уговору са РФЗО“, редни број  
20/2013 
 
 

Врши се измена обрасца „Услови за учешће у поступку и упутством како се доказује 
испуњеност услова“ који је саставни део конкурсне документације. 

Наручилац доставља потенцијалним понуђачима нови измењени образац „Услови за 
учешће у поступку и упутство како се доказује испуњеност услова“. Измена се односи  на 
тачку број 2. и то за правна лица.  

 
 

 С обзиром на горе наведено понуђачи су у обавези да припремају понуду у складу са 
новим обрасцем „Услови за учешће у поступку и упутство како се доказује испуњеност 
услова“, који се налази у прилогу овог дописа. 

 
 

С поштовањем  
 

Комисија за јавну набавку  
  „Лекови по Уговору са РФЗО“,  

редни број   20/2013 
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ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД – ЛЕКОВИ ПО УГОВОРУ СА РФЗО, РЕДНИ БРОЈ 20/2013 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

УСЛОВИ ЗА ПРАВНА 
ЛИЦА ДОКАЗИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА УСЛОВИ ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
ДОКАЗИ ЗА 

ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
УСЛОВИ ЗА 

ФИЗИЧКА ЛИЦА 
ДОКАЗИ ЗА 

ФИЗИЧКА ЛИЦА 
1.Да је понуђач 
регистован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар 

Извод из регистра привредних 
субјеката, издат од стране 
Агенције за привредне 
регистре, односно Извод из 
регистра надлежног органа или 
Потврда-Решење Привредног 
или Трговинског  суда 

1.Да је понуђач 
регистован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар 

Извод из регистра 
привредних субјеката, 
издат од стране 
Агенције за привредне 
регистре, односно Извод 
из регистра надлежног 
органа или Потврда-
Решење Привредног или 
Трговинског  суда 

1.Да је понуђач 
регистован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар / 

А. за сваког законског 
заступника понуђача: 

-Извод из казнене евиденције 
коју издаје надлежна ПУ МУП 

2.Да понуђач и његов 
законски заступник 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 
 

Б. за правно лице,тј понуђача: 
1.Уверење Основног суда  
2.Уверење Вишег суда у 
Београду  

2.Да понуђач и његов 
законски заступник 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 

Извод из казнене 
евиденције коју издаје 
надлежна ПУ МУП 

2.Да понуђач и његов 
законски заступник 
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 

Извод из казнене 
евиденције коју издаје 
надлежна ПУ МУП 

3. Да понуђачу није 
изречена мера забране 
обављања делатности, 
која је на снази у време 
објављивања односно 
слања позива за 
подношење понуда 

Потврде Привредног и 
Прекршајног суда  
ИЛИ  
Потврда Агенције за привредне 
регистре 
 
 

3. Да понуђачу није 
изречена мера забране 
обављања делатности, 
која је на снази у време 
објављивања односно 
слања позива за 
подношење понуда 

Потврдa Прекршајног 
суда  
ИЛИ  
Потврда Агенције за 
привредне регистре 
 

3.Да понуђачу није 
изречена мера забране 
обављања делатности, 
која је на снази у 
време објављивања 
односно слања позива 
за подношење понуда 

Потврдa Прекршајног 
суда  
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Уверења Пореске управе 
Министарства финансија и 
привреде Републике Србије 

Уверења Пореске 
управе Министарства 
финансија и привреде 
Републике Србије 

Уверења Пореске 
управе Министарства 
финансија и привреде 
Републике Србије 

4.Да је понуђач 
измирио доспеле 
порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у 
складу са прописима 
Републике Србије или 
стране државе ако има 
седиште на њеној 
територији  

Уверења  надлежне локалне 
самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода 

4.Да је понуђач 
измирио доспеле 
порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у 
складу са прописима 
Републике Србије или 
стране државе ако има 
седиште на њеној 
територији  

Уверења  надлежне 
управе локалне 
самоуправе да је 
измирио обавезе по 
основу изворних 
локалних јавних 
прихода 

4.Да је понуђач 
измирио доспеле 
порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине 
у складу са 
прописима 
Републике Србије 
или стране државе 
ако има седиште на 
њеној територији  

Уверења  надлежне 
управе локалне 
самоуправе да је 
измирио обавезе по 
основу изворних 
локалних јавних 
прихода 

5.Да понуђач има 
важећу дозволу 
надлежног органа за 
обављање делатности 
која је предмет јавне 
набавке  
 

Решење за обављање промета 
на велико медицинским 
средствима која су предмет 
јавне набавке – издаје 
Министарство здравља или 
Решење за производњу 
медицинских средстава које је 
предмет јавне набавке – издаје 
Министарство здравља    

5.Да понуђач има важећу 
дозволу надлежног 
органа за обављање 
делатности која је 
предмет јавне набавке  
 

Решење за обављање 
промета на велико 
медицинским 
средствима која су 
предмет јавне набавке – 
издаје Министарство 
здравља или Решење за 
производњу 
медицинских средстава 
које је предмет јавне 
набавке – издаје 
Министарство здравља    

5.Да понуђач има 
важећу дозволу 
надлежног органа за 
обављање делатности 
која је предмет јавне 
набавке  
 

Решење за обављање 
промета на велико 
медицинским 
средствима која су 
предмет јавне набавке 
– издаје Министарство 
здравља или Решење за 
производњу 
медицинских средстава 
које је предмет јавне 
набавке – издаје 
Министарство здравља   

Сви докази могу се достављати у неовереним фотокопијама. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа (доказ из тачке 1 горње табеле). 

Докази  из тачке 2, 3 и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из тачке 3 мора бити издат након 
објављивања позива за подношење понуда. 

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија, упутити писмени позив да 
у року од 5 дана од дана пријема писменог позива, достави на увид оригинал или оверену копију горе наведених доказа. 
 


