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Дана: 10.04.2017. 
Број: 5/17/647 
 
 
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 04-03-17-у, 
сачињава 

 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(измена основне верзије)  

 
за јавну набавку услуга 

 
РЕВИЗИЈА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНОМ МЕСТУ И У РАДНОЈ 

ОКОЛИНИ ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
 

                                           број јавне набавке мале вредности 04-03-17-у 
 
 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 36, додају се подаци о: 
 

-   изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена број 1: 5/17/647 од  10.04.2017." 
 

 

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 стран 5 од 36, додатни услов, под редним бројем 2, мења се и сада гласи: 
 
2 Пословни капацитет  

1. 
УСЛОВ: понуђач има успостављен Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према 
захтевима стандарда OHSAS 18001:2007 (SRPS OHSAS 18001:2008). 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Понуђач доказује испуњеност овог услова достављањем 
фотокопије важећег сертификата.  
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2.  
УСЛОВ: понуђач има регистровану делатност медицине  рада или има закључен уговор са здравственом 
установом која обавља делатност медицине рада. 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Понуђач доказује испуњеност овог услова достављањем 
фотокопије регистрације делатности правног лица или уговор о пословном односу  са здравственом 
установом која обавља делатност медицине рада. 

 
  
Додатни услов под редним бројем 3 брише се. 
 
 
- На страни 7 од 36, у делу Испуњеност додатних услова ,  став 3 речи: „под редним бројем 3  
“ замењују се речима: „под редним бројем 2  “ 
 
- На страни 7 од 36, у делу Понуђач доставља,  речи: пословни капацитет - фотокопија 
сертификата OHSAS 18001:2007 (SRPS OHSAS 18001:2008), кадровски капацитет - образац број 
7 –  Изјава за доказивање кадровског капацитета са захтеваним прилозима“ замењују се 
речима: „ пословни капацитет - фотокопија сертификата OHSAS 18001:2007 (SRPS OHSAS 
18001:2008), образац број 7 –  Изјава за доказивање пословног капацитета са захтеваним 
прилогом“ 
 
- На страни 8 од 36, у делу Заједничка понуда,    речи: пословни капацитет - фотокопија 
сертификата OHSAS 18001:2007 (SRPS OHSAS 18001:2008), кадровски капацитет - образац број 
7 –  Изјава за доказивање кадровског капацитета са захтеваним прилозима“ замењују се 
речима: „ пословни капацитет - фотокопија сертификата OHSAS 18001:2007 (SRPS OHSAS 
18001:2008), образац број 7 –  Изјава за доказивање пословног капацитета са захтеваним 
прилогом“ 
 
 
БРОЈ 3 
- На стран 20 од 36, уместо Изјаве за доказивање кадровског капацитета треба да стоји  Изјава 
за доказивање пословног капацитета. 
 
 
БРОЈ 4 
У Документу број 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 
-На страни 27 од 36,тачка2),  у табеларно делу, у колони упутство, текст  под редним 
бројем 7, мења се и гласи: 

7 

Доказ за  
испуњености 
услова из члана 76. 
ЗЈН  

Образац број  7  - Изјава за доказивање пословног капацитета 
Додатни услов број 2.2 
Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване податке и 
доставља захтеване прилоге. 
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Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачем; 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац попуњава, оверава 
и потписује члан групе који је закључио уговоре  који су наведени у овом 
Обрасцу; 
Образац копирати у довољном броју примерака. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
- Наручилац је прихватио захтев заинтересованог лица без броја од 05.04.2017. (у ИОВ 

заведен под бројем 1589 од 05.04.2017.) за измену конкурсне документације у делу који 
се односи на додатни услов у подледу кадровског капацитета; 

-     Изменама и допунама конкурсне документације Наручилац је омогућио да  
заинтересована лица припреме  прихватљиву понуду.  

 
Комисија за јавну набавку број  04-03-17-у 


