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Дана: 14.03.2016. 
Број: 5/1/428 
 
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 
 

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

(измена верзије од 29.02.2016.) 
 

за јавну набавку услуга 
 

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

број јавне набавке 01-2016-О-02 
 
Друге 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 2: 5/1/428 од 14.03.2016." 
 

- Продужењу рока за подношење понуда, према следећем 
„Рок за подношење понуда: НОВИ РОК: 23.03.2016. до 10,00 часова   
 (основна верзија: 10.03.2016. до 10,00 часова; - обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда број 5/1/399  објављено дана 09.03.2016. године)“ 
 

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем: 
„Датум и време отварања понуда: 23.03.2016. у 10,10 часова 
(основна верзија: 10.03.2016. до 10,10 часова)“ 
 
 
БРОЈ 2 
У документу број 2 – Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл: 
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- На страни 6 од 56, тачка 3) подтачка 3.1. текст:  
„Услуге које су предмет ове јавне набавке, обављаће  се у просторијама седишта Наручиоца, 
сукцесивно, радним данима, у времену од 08,00 до 14,00 часова, у дневним групама до 30 
запослених.  
Периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком, ван 
зоне јонизујућег зрачења из члана 3. став 2. тачка 1) Правилника о претходним и периодичним 
лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, добављач ће 
обавити у терминима које одреди Наручилац, у року до 60 радних дана од дана започињања 
прегледа. 
Периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком, ван 
зоне јонизујућег зрачења из члана 3. став 2. тачка 2) Правилника о претходним и периодичним 
лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, добављач  ће 
вршити сукцесивно, по позиву Наручиоца  и у терминима које одреди Наручилац, током трајања 
уговора. 
Претходне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком, ван зоне 
јонизујућег зрачења, добављач ће вршити сукцесивно, по позиву Наручиоца  и у терминима које 
одреди Наручилац, током трајања уговора. 
Прегледе вида запослених који користе опрему са екраном добављач ће обавити у терминима 
које одреди Наручилац, у року до 60 радних дана од дана започињања прегледа, а циљане 
офталмолошке прегледе (по потреби) у року до 30 радних дана од дана прегледа вида. 
Продужење рока извршења толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, 
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без 
одлагања“ 
 
мења се и гласи: 
Услуге које су предмет партије број 1, обављаће  се у просторијама седишта Наручиоца, 
сукцесивно, у складу са распоредом који Наручилац и добављач договоре.  
 
Продужење рока извршења толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, 
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без 
одлагања. 
 

- На страни 8 од 56, тачка 3) подтачка 3.1. текст: 
„Услуге које су предмет ове јавне набавке, обављаће  се у просторијама седишта Наручиоца, 
сукцесивно, радним данима, у времену од 08,00 до 14,00 часова, у дневним групама до 30 
запослених.  
Периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком  у зони 
јонизујућег зрачења из члана 3. став 2. тачка 1) Правилника о претходним и периодичним 
лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, добављач ће 
обавити у терминима које одреди Наручилац, у року до 60 радних дана од дана започињања 
прегледа. 
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Периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком  у зони 
јонизујућег зрачења из члана 3. став 2. тачка 2) Правилника о претходним и периодичним 
лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком, добављач ће ће 
вршити сукцесивно, по позиву Наручиоца  и у терминима које одреди Наручилац, током трајања 
уговора. 
Претходне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком у зони 
јонизујућег зрачења, добављач ће вршити сукцесивно, по позиву Наручиоца  и у терминима које 
одреди Наручилац, током трајања уговора. 
Продужење рока извршења толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, 
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без 
одлагања.“ 
 
мења се и гласи: 
„Услуге које су предмет партије број 2, обављаће  се у просторијама седишта Наручиоца, 
сукцесивно, у складу са распоредом који Наручилац и добављач договоре.  
 
Продужење рока извршења толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, 
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без 
одлагања.“ 
 
 
БРОЈ 3 
На странама 10- 14 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, текст табеле се мења и гласи:  

Назив понуђача: 

Број и датум понуде: 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 
бр. 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 
издаваоца,  број и датум 

издавања   

1 УСЛОВ:понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1). 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача: извод из регистра 
Агенције за привредне регистре*, или решење Привредног суда из регистра 
привредног субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра 
понуђача који води Агенције за привредне регистре. ** 

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

предвиђен за правно лице.  
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- група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је 
предвиђен за правно лице. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и 
докаже овај услов.  

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА 
ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје 

2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2). 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача (доказ се доставља и за 
правно лице и за законског заступника правног лица:  
правно лице(1+2):  
1. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 
криминал) вишег суда у Београду (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-
sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html) 

      законски заступник правног лица: уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта. Уколико правно лице има више 
законских заступника, за сваког од њих се достављају ови докази. 

       
- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра 

понуђача који води Агенције за привредне регистре. ** 
- предузетник: / 
- 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. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и 
докаже овај услов.  
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА 
ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У 
РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда,тј. не старији од 10.01.2016. године.   

 

3 УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (члан 75. став 1. тачка 4). 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача:  
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уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра 
понуђача који води Агенције за  привредне регистре. ** 

-  предузетник: / 
-     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. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и 
докаже овај услов. 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА 
ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда,тј. не старији од 
10.01.2016. године.  

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: 
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,  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. 
предузетник: / 

- 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. 

 

5 УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да му није изречена правноснажна судска односно 
управна мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде 
(члан 75. став 2.).  

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  
- правно лице: Понуђач је у обавези да достави  попуњен, потписан и печатом 

оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН , образац број 4.  
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- предузетник: / 
- 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: /  

ДОДАТНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 
бр. 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 
издаваоца,  број и датум 

издавања  

1 Кадровски  капацитет  
УСЛОВ: Понуђач  у  моменту објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки дана 09.02.2016. године, и у моменту подношења понуде има у радном 
односу  на неодређено време најмање  једног  лекара специјалисту медицине рада.  
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Понуђач, податке за овај услов, уноси у документ 
број 11 –  Образац Изјава за доказивање кадровског капацитета. Изјава мора бити 
печатом оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уз Изјаву се 
доставља фотокопија радне књижице,  фотокопија одговарајућег обрасца М којим се 
може доказати пријава на осигурање запосленог, а који је важио у моменту заснивања   
радног односа,  фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту.  
Овај услов понуђач и подизвођач, заједнички испуњавају. 
Овај услов мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

 

 
 
БРОЈ 3 
У документу број 6 –Модел уговора – партија 1, страна 29 од 56, члан 8. мења се и гласи: 
„Услуге које су предмет овог Уговора, обављаће  се у просторијама седишта Наручиоца, 
сукцесивно, у складу са распоредом који Наручилац и Добављач договоре.  
 
Продужење рока извршења толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, 
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без 
одлагања.“. 
 
 
БРОЈ 4 
У документу број 7 –Модел уговора – партија 2, страна 40 од 56, члану 8 мења се и гласи: 
„Услуге које су предмет овог Уговора, обављаће  се у просторијама седишта Наручиоца, 
сукцесивно, у складу са распоредом који Наручилац и Добављач договоре.  
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страна 7 од 8 
 

Продужење рока извршења толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, 
трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без 
одлагања.“. 

БРОЈ 4 

У Документу број 8 – Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

- На страни 47 од 56, тачка 2) став 3 мења се и гласи: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
23.03.2016.године до 10,00 часова (основна верзија: 10.03.2016. до 10,00 часова; - обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда број 5/1/399  објављено дана 09.03.2016. године). 
 
На страни 53 од 56, тачка 15) став 1 речи „до  07.03.2016. године“ замењују се и речима: „до  
18.03.2016. године“ 
 
На страни 54 од 56, тачка 15) став 1 „речи до  03.03.2016. године“ замењују се и речима: „до  
16.03.2016. године“ 
 

 
БРОЈ 5 
Конкурсна документација сада има укупно 53 стране, те се сходно томе мења и колона „страна“ 
у табели на страни 2 од 56:  
Р. број Назив документа Страна 

1 Општи подаци о јавној набавци 3 

2 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

3 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

9 

4 Критеријум за доделу уговора 14 
5 Обрасци који чине саставни део понуде 14 

обр. 1. Образац понуде 15 
обр. 2. Образац трошкова припреме понуде 20 
обр. 3. Образац Изјава о независној понуди 21 

обр. 4. 

Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН  (изјава о поштовању обавеза које 
произилазе из важећих проприса о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде) 

22 

обр. 5. Образац Изјава за доказивање кадровског капацитета 23 
6 Модел уговора – партија 1 24 
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страна 8 од 8 
 

7 Модел уговора – партија 2 34 
8 Упутство понуђачима како да сачине понуду 44 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Изменама и допунама конкурсна документација је усаглашена са одговарајућим одредбама ЗЈН 
и  одговарајућим одредбама прописа који регулишу услуге које су предмет ове јавне набавке.  
 
 
Комисија за јавну набавку број  01-2016-О-02 
 


