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Дана: 29.02.2016. 
Број: 5/1/353 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 01-2016-О-02, 
сачињава 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена основне верзије) 
 

за јавну набавку услуга 
 

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

број јавне набавке 01-2016-О-02 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 56, додају се подаци о: 
 

-   изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена и допуна број 1: 5/1/353 од 29.02.2016." 
 
 
БРОЈ 2 
На страни 12 од 56, у документу број 3 – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, обавезни услов из члана 75. став 1. 
тачка 5), у табели  под редним бројем 4, мења се и гласи:  
 
УСЛОВ: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 
органа (члан 75. став 1. тачка 5).  
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  

- правно лице - партија број 1:  
Важеће решење Министарства здравља Републике Србије (здравственог инспектора)  о 
испуњености прописаних  услова за обављање здравствене делатности у следећим 
областима: медицина рада, интерна медицина, радиолошка дијагностика, офталмологија, 
оториноларингологија, лабораторијске биохемијске анализе, неуропсхијатрија. 

- правно лице - партија број 2 (1+2):  
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1.важеће решење Министарства здравља Републике Србије (здравственог инспектора)  о 
испуњености прописаних  услова за обављање здравствене делатности у следећим 
областима: медицина рада, интерна медицина, радиолошка дијагностика, офталмологија, 
оториноларингологија, лабораторијске биохемијске анализе, неуропсхијатрија,  
и 
2.   важеће решење Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 
Србије за обављање послова из области заштите од зрачења – биодозиметријска мерења 
индивидуалног излагања. 
предузетник: исти услови за као за правно лице 

- физичко лице: / 
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за 

правно лице. *** 
- група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за 

правно лице. **** 
 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: 
не постоје. 
 
 
БРОЈ 3 
У документу број 6 –Модел уговора – партија 1, страна 28 од 56, у члану 6, став 2,  тачка б. и 
документу број 7 – Модел уговора – партија 2, страна 39 од 56, у члану 6, став 2,  тачка б, речи 
:“оквирног споразума “замењују се речима: „уговора“. 
 

БРОЈ 4 

На страни 48 од 56, у Документу број 8 – Упутство понуђачима како да сачине понуду у тачки 
2), први ред табеле, колона „упутство“, став 1. алинеја прва, после тачке 4) додају се речи: „и 
5)“ 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Изменама и допунама конкурсна документација је усаглашена са одговарајућим одредбама ЗЈН, 
како би понуђачи  могли да припреме  прихватљиву понуду.  
 
 
Комисија за јавну набавку број  01-2016-О-02 
 


