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Дана: 13.06.2016. 
Број: 5/1/1149 
 
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 06-05-16-у, 
сачињава 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена основне верзије) 
 

за јавну набавку услуга 
 

ПРАЊЕ ПОДНИХ ОБЛОГА 
 

у поступку јавне набавке мале вредности 
број јавне набавке 06-05-16-у 

 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 34, додају се подаци о: 
 

-   изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена и допуна број 1: 5/1/1149 од 13.06.2016." 
 

- Продужењу рока за подношење понуда, према следећем 
„Рок за подношење понуда: НОВИ РОК: 20.06.2016. до 09,00 часова   
 (основна верзија: 15.06.2016. до 09,00 часова; - обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда број 5/1/1150  објављено дана 13.06.2016. године)“ 
 

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем: 
„Датум и време отварања понуда: 20.06.2016. у 09,10 часова 
(основна верзија: 15.06.2016. до 09,10 часова)“ 
 
БРОЈ 2 
На  страни  6 од 34, 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, додатни услов из члана 76. ЗЈН,  у 
табели  под редним бројем 1 кадровски капацитет, бришу се речи: 
 
„доказ о вакцинацији против акутног вирусног хепатитиса Б - фотокопија картона имунизације“  



 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Пут др Голдмана  4, 21204 Сремска Каменица, Србија 
Teл: + 381 21 480 5500  ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741 

страна 2 од 2 
 

 
 

БРОЈ 3 
а) На  страни  22 од 34, у Документу број 6 – Модел уговора о јавној набавци, члан 9, став 1, 
после алинеје 4,  додаје се алинеја 5 која гласи: 

- за радно ангажована лица која ће обављати послове прања подних облога достави доказ о 
вакцинацији против акутног вирусног хепатитиса Б -  фотокопију картона имунизације. 

 

БРОЈ 4 
У Документу број 7– Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

- На страни 26 од 34, тачка 2) став 3 мења се и гласи: 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
20.06.2016.године до 09,00 часова (основна верзија: 15.06.2016. до 09,00  часова). 
 
      -    На страни страни 31 од 34, тачка 15) став 1 речи „до  10.06.2016. године“ замењују се 
речима: „до 15.06.2016. године“ 
 
     -     На страни страни 32 од 34, тачка 19) став 7 „речи до  13.06.2016. године“ замењују се 
речима: „до  17.06.2016. године“ 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Комисија за предметну јавну набавку извршила је наведене измене из следећих разлога: 
-  Кроз одговор заинтересованом лицу  дефинисане су  измене и допуне  конкурсне 
документације.  
-  Изменама и допунама конкурсне документације Наручилац је омогућио заинтересованим 
лицима да припреме прихватљиву понуду.  

 
Комисија за јавну набавку број  06-05-16-у 
 


