
 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку мале вредности  бр. 36/2015 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 

36/2015 – Услуге одржвања и сервисирања апарата за физиклану медицину и 

рехабилитацију  за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 35/2015 – Услуге одржвања и сервисирања 

апарата за физикалну медицину и рехабилитацију за потребе Специјалне болнице за 
рехабилитацију  

 

1. У делу код услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. У делу 

текста иза наведених додатних услова на страни 7, задњи пасус стоји: 

„Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно, осим услова да нису били у блокади“.  
Брише се део текста који је грешка техничке природе „осим услова да нису били у 
блокади“ и треба да стоји: 
„Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно“.  

 

2. Исто тако на страни 8 у делу текста Достављање доказа у 5 пасусу стоји:  

„Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да за подизвођача 
достави доказе о испуњености обавезних услова. У случају подношења заједничке 
понуде групе понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 
услове, док додатне услове испуњавају заједно, осим услова да у последњих 6 

месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није 

био у блокади“.  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брише се задњи део текста који је грешка техничке природе „није био у блокади“ и 
треба да стоји: 
„Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да за подизвођача 
достави доказе о испуњености обавезних услова. У случају подношења заједничке 
понуде групе понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 
услове, док додатне услове испуњавају заједно, осим услова да у последњих 6 

месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуду“.  
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У Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  23.11.2015. године 


