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Дана: 24.05.2017. 
Број: 5/17/970 
 
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 30-2017-О-02, 
сачињава 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена основне верзије)  
 

за јавну набавку добара 
ЛЕКАРСКИ  ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ 

                                           број јавне набавке 30-2017-О-02 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 49, додају се подаци о: 
 

- изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена број 1: 5/17/970 од  24.05.2017." 

- продужењу рока за поднеошење понуда 
 
„Рок за подношење понуда: НОВИ РОК: 05.06.2017. до 09,00 часова  
(основна верзија до 18.05.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/885 од 15.05.2017. године, друго обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/969  објављено дана 24.05.2016. године ) “ 
 

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем: 
„Датум и време отварања понуда: 05.06.2017. до 09,10 часова 
(основна верзија до 18.05.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/885 од 15.05.2017. године;  друго обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/969  објављено дана 24.05.2016. године )“ 
 
 
БРОЈ 2 
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,   
 
- На страни 12 од 49, у табели  под редним бројем 4, обавезни услов из члана 75. став 1. 
тачка 5, мења се и гласи: 
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4 УСЛОВ: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа 
(члан 75. став 1. тачка 5).  
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  

- правно лице- здравствена установа: 
партија број 1 
важеће решење Министарства здравља Републике Србије (здравственог инспектора)  о 
испуњености прописаних  услова здравствене установе за обављање здравствене делатности у 
следећим областима: медицина рада, радиолошка здравствена заштита, интерна медицина, 
офталмологија, гинекологија, оториноларингологија, неуропсхијатрија,  психологија, 
лабораторијске односно биохемијске анализе и прегледе;  
партија број 2 
1.важеће решење Министарства здравља Републике Србије (здравственог инспектора)  о 
испуњености прописаних  услова здравствене установе за обављање здравствене делатности у 
следећим областима: медицина рада, радиолошка здравствена заштита, интерна медицина, 
офталмологија, гинекологија, оториноларингологија, неуропсхијатрија,  психологија, 
лабораторијске односно биохемијске анализе и прегледе;  
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. Решење мора бити важеће у моменту подношења понуде и  периоду 
извршења уговора, односно до 16.06. 2018. године.  
Уколико важење решења истиче (непосредно пре или после датума за подношење понуде),  
понуђач је дужан да достави фотокопију истог, као и доказ да је поднео захтев за продужење 
важења решења; 

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

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

лице/ предузетника 
- група понуђача Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно 

лице/ предузетника 
Посебни захтеви у погледу старости доказа и датума издавања доказа: не постоје. 

 

БРОЈ 3 
У Документу број 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

- На страни 40 од 49, тачка 2) став 3 мења се и гласи: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
05.06.2017.године до 09,00 часова (основна верзија: 18.05.2017. до 09,00 часова; - обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда број 5/17/885 од 15.05.2017. године; друго обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда број 5/17/969  објављено дана 24.05.2016. године). 
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- На страни 46 од 49, тачка 15) став 1 речи „до 15.05.2017. године (последњи дан рока 

пада у суботу 13. маја, те се рок помера на први радни дан).“ замењују се речима: „до  
31.05.2017. године“ 

 
- На страни 47 од 49, тачка 19) став 6 речи „ до 11.05.2017. године“ замењују се  
речима: „до  29.05.2017. године“ 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу мишљења Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије 
број 532-01-00002/2017-02/31 од 19.05.2017. године (у ИОВ заведен под бројем 2378 од 
23.05.2017.), по захтеву Наручиоца број 5/17/882 од 15.05.2017. године, a у вези питања 
заинтересованог лица без броја од 10.05.2017. (у ИОВ заведен под бројем 2127 од 10.05.2017.), 
Наручилац је у одговору заинтересованом лицу  број 5/17/968 од 24.05.2017. године, дао 
детаљно образложење измене конкурсне документације.     

Изменама и допунама конкурсне документације Наручилац је омогућио заинтересованим 
лицима да припреме прихватљиву понуду.  

 
Комисија за јавну набавку број  30-2017-О-02 


