
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за 
резервисану  јавну набавку мале вредности добара бр. 03/2019 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за резервисану јавну набавку мале 

вредности добара бр. 03/2019 - Набавка инвентара и опреме за угоститељство за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 

образоване за спровођење поступака резервисане јавне набавке мале вредности добара, 

Наручилац чини следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности добара, број 03/2019 – Набавка инвентара и опреме за 

угоститељство за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

1) У конкурсној документацији на 29 страни у обрасцу број 4 стоји текст испод табеле: 

„ Напомена: 

Понуђачи су у обавези да унесу податке о услугама које су вршили у периоду од једне 

година од дана Позивања, а односе се на исту или сличну врсту услуге, која је предмет ове 

јавне набавке.» 

Што је погрешно: 

«„ Напомена: 

Понуђачи су у обавези да унесу податке о услугама које су вршили у периоду од три 

године од дана Позивања, а односе се на исту или сличну врсту услуге, која је предмет ове 

јавне набавке.» 

 
  



 
 

 

 

Образац бр. 4 

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

 

 
Напомена: 

Понуђачи су у обавези да унесу податке о услугама које су вршили у периоду од три године од 

дана Позивања, а односе се на исту или сличну врсту услуге, која је предмет ове јавне набавке. 

 

Унете податке оверавају и јамче за њихову истинитост. 

 

Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти подаци нетачни, 

такву понудуће одбити као неисправну. 

 

УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ЈЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗВРШИО НАЈМАЊЕ ЈЕДАН УГОВОР 

ЗА ДОБРА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ (по врсти и обиму) ИЗ ОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Бања Ковиљача, ________2019. године 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                            __________________________ 

  У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  29.01.2019. године 

Р.бр. Врста добра Назив купца 
Време 

испоруке 
добара 

Број и датум 
уговора 

/фактуре 

Вредност 
испоручених 

добара без ПДВ 

      

      

      

      

      

      


