
 
 
Комисија за јавну набавку мале вредности 
„Лекарски прегледи радника на радним местима  
са повећаним ризиком“,  ЈНМВ-38У/17 
Број: 12850 
Дана: 04.09.2017. година 
 
Предмет: Обавештење о измени Конкурсне документације  
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац врши измену Конкурсне 
документације за јавну набавку услуга: Лекарски прегледи на радним местима 
са повећаним ризиком, редни број набавке ЈНМВ-38У/17 објављене на Порталу 
јавних набавки дана 28.08.2017. године. 

Врше се следеће измене у поглављу V Конкурсне документације, у делу 
захтеваних додатних услова – пословног, кадровског и техничког капацитета. 

 
Измене у захтеваном пословном капацитету:  

1. Наручилац је услед техничке грешке навео да захтева да понуђач до 
рока за подношење понуда има уведен стандарда ISO 18001 уместо  
OHSAS 18001. Захтевани услов сада гласи: „Да понуђач до рока за 
подношење понуда има уведене стандарде ISO 9001, ISO 14001 и 
ОHSAS 18001 за здравствену заштиту и оцену радне способности, 
управљање ризицима радне средине, хематолошка и биохемијска 
испитивања у биохемијском материјалу, токсиколошка испитивања“. 

2. Мења се и услов:  „Да је понуђач у последњих годину дана извршио 
најмање 150 анализа на психоактивне супстанце“ и сада гласи: „Да је 
понуђач у 2015. и 2016. години извршио најмање 150 анализа на 
психоактивне супстанце“. 

 
Измене у захтеваном техничком капацитету: 

3. Наручиоца захтева да понуђач располаже захтеваном опремом – 
техничким капацитетом на месту извршења услуга, а не да мора да га 
има у власништву.   
 
Измене у захтеваном кадровском капацитету: 

4. Мења се захтев Наручиоца да захтевани кадрови морају бити у 
сталном радном односу са пуним радним временом. Захтевани 
кадрови морају бити радно ангажовани код понуђача.  

 
Због извршених измена Конкурсне документације Наручилац продужава 

рок за подношење понуда.  
Измењену Конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
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