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Дана: 22.06.2017. 
Број: 5/17/1212 
 
 
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 мале вредности  
број 03-06-17-у, сачињава 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена основне верзије)  

за јавну набавку услуга  

ПРАЊЕ ПОДНИХ ОБЛОГА И ДУШЕКА 

број јавне набавке мале вредности  03-06-17-у 

 
Измене конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 38, додају се подаци о изменама конкурсне документације, према следећем:  
 

- изменама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена број 1: 5/17/1212 од 22.06.2017." 
 

- продужењу рока за поднеошење понуда 
„Рок за подношење понуда: НОВИ РОК: 05.07.2017. до 11,00 часова  
(основна верзија до 28.06.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/1210 од 22.06.2017. године) “ 
 

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем: 
„Датум и време отварања понуда: 05.07.2017. до 11,10 часова 
(основна верзија до 28.06.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/17/1210 од 22.06.2017. године)“  

 

БРОЈ 2 
Документ број 3 - 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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 А. На страни  6 и 7 од 38, у табеларном делу, под редним бројем 1, кадровски капацитет – 
партија број 1, мења се и гласи:   

1 Кадровски  капацитет – партија број 1 
Услов понуђач и подизвођач заједнички испуњавају, односно понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
УСЛОВ: Понуђач  у  моменту објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки дана 15.06.2017. године, и у моменту подношења понуде има радно ангажоване:   

-  најмање једног санитарног техничара или вишег санитарног техничара 
 и  

- најмање седам лица за вршење послова који су предмет ове јавне набавке, а која на 
основу података из санитарне књижице могу обављати наведене послове и која су 
вакцинисана против акутног вирусног хепатитиса Б.  

 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Понуђач је дужан да достави: 

- за санитарног техничара или вишег санитарног техничара: 
 Уколико је санитарни техничар или виши санитарни техничар запослен код понуђача, 
понуђач доставља: 
- фотокопију одговарајућег обрасца М којим се може доказати пријава на осигурање 
запосленог, а који је важио у моменту заснивања радног односа и  
- фотокопију дипломе о стручном звању – санитарни техничар или виши санитарни 
техничар.   
 
Уколико понуђач нема запосленог санитарног техничара или вишег санитарног 
техничара, дужан је да достави: 
-  копију уговора о радном ангажовању (рад ван радног односа), и 
- фотокопију дипломе о стручном звању – санитарни техничар или виши санитарни 
техничар. 
 

- за остала радно ангажована лица: 
Уколико су запослени код понуђача, понуђач доставља: 
- фотокопију одговарајућег обрасца М којим се може доказати пријава на осигурање 
запосленог, а који је важио у моменту заснивања радног односа, 
 - фотокопију санитарне књижице, 
 
Уколико лица нису запослени код понуђача, понуђач је дужан да достави: 
-  копију уговора о радном ангажовању (рад ван радног односа),  
- фотокопију санитарне књижице. 

 
Б. На страни  8 од 38, у табеларном делу, под редним бројем 3, технички капацитет,  услов 1 – 
партија број 1, текст  доказ и начин доказивања, мења се и гласи:  „Понуђач је дужан да 
достави фотокопију пописне листе са јасно нумерисаним и обележеним позицијама на дан 
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31.12.2016. године или фотокопију уговора о закупу са фотокопијом посписне  листе  
Закуподавца са јасно нумерисаним и обележеним позицијама на дан 31.12.2016. године и  изјаву 
понуђача (потписану и печатом оверену) да је уговор о закупу на снази. Уколико је понуђач 
прибавио захтевано средство за рад током 2017. године прихватљив је доказ фактура и/или 
уговор о куповини.  “ 

 
БРОЈ 3 
У Документу број 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 
А. На страни 29  од 38, тачка 2) став 3 мења се и гласи: 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
05.07.2017.године до 11,00 часова.“  

Б. На страни 35  од 38, тачка 15) став 1, последњи дан рока за подношење захтева за додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде мења се и гласи: 

„30.06.2017.“ 
 

В. На страни 36  од 38, тачка 19) став 7, рок за подношење захтева за заштиту права којим се 
оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
мења се и гласи: 
„03.07.017. године (последњи дан рока пада у недељу 02.јула, те се рок помера на први радни 
дан)“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Кроз одговор заинтересованом лицу број 5/17/1211 од 22.06.2017. године, дефинисана је измена 
конкурсне документације.  
 
Комисија за јавну набавку број  03-06-17-у 


