
 
 
 

 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Др Александра Костића бр.9, Београд 
27.1.2020. године 
 

 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015 у даљем 

тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

Објављује 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

за јавну набавке oстале услуге Одржавање дизел агрегата, подељено по партијама 

   
 

У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности услуге Одржавање дизел агрегата подељено по 
партијама ЈНМВ 34/2019, 

А) у Обрасцу бр.III 1. Образац изјаве понуђача мења се део који се односи на назив предметне јавне набавке, 

тако да уместо Медицински потрошни материјал у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 31/2019 сада 
стоји Одржавање дизел агрегата, подељено по партијама, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 34/2019; 

Б) у Обрасцу бр.III 1. Образац изјаве понуђача мења се: 
''... испуњава обавезне услове прописане чланом 75. став 1. (тачка 1-5) и став 2. Закона и додатне услове 

прописане чланом 76. ЗЈН и то:'',  

тако да сада гласи: 
''... испуњава обавезне услове прописане чланом 75. став 1. (тачка 1-4) и став 2. Закона и то:''; 

В) у Обрасцу бр.III 1. Образац изјаве понуђача брише се: 
тачка 5. ''да су медицинска средства уписана у Регистар медицинских средстава кога води Агеција за лекове и 

медицинска средства или ако је средство биоцидни производ, да је уписан у регистар који се води код 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине''; 

Г) у Обрасцу бр.III 2. Образац изјаве подизвођача мења се део који се односи на назив предметне јавне набавке, 

тако да уместо Медицински потрошни материјал у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 31/2019 сада 
стоји Одржавање дизел агрегата, подељено по партијама, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 34/2019; 

 

Обрасци бр.III 1. Образац изјаве понуђача и бр.III 2. Образац изјаве подизвођача, дати су у прилогу ове измене 

конкурсне документације.  

Понуђачи су обавезни да у понуди доставе измењене наведене обрасце. 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге Одржавање дизел агрегата подељено по партијама 
ЈНМВ 34/2019, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници 

Наручиоца, дана 22.1.2020. године, је приликом израде конкурсне документације учињена грешка наведеним 

обрасцима, коју је било неопходно изменити.  
Сагласно одредби члана 63 став 1 Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 

Наручилац је, извршио измену предметне конкурсне документације. 
Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца www.pio.rs 

 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

http://www.pio.rs/


 
 

  
 

III 1. 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку услуге Одржавање дизел агрегата, подељено по 

партијама, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 34/2019 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

 

 
Да понуђач _____________________________________________________________  

(назив) 
 

испуњава обавезне услове прописане чланом 75. став 1. (тачка 1-4) и став 2. Закона и то: 

 
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. да он 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; 

3. да 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. да је поштовао обавезе које произилазе 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  

 
 

 
 

                                                                                      Овлашћено лице понуђача: 
    

                                   

                                                                                _________________________ 
 

 
 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да образац Изјаве понуђача, копира у 

довољном број у примерака и попуни.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 

III 2. 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку услуге Одржавање дизел агрегата, подељено по 

партијама, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 34/2019 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  
 

 
Да подизвођач _____________________________________________________________  

(назив) 
 

испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Став 1. (тачка 1-4) и став 2. Закона и то: 

 
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

2. да он 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; 

 

3. измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији; 

 
4. да је поштовао обавезе које произилазе 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. 

 

 
 

 
 

 

  
                                                                                                Овлашћено лице понуђача: 

      
                                    

                                                                                          _________________________ 
 

 

 

 


