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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности: услуга вршења 
надзора над извођењем радова за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање, редни 
број  јавне набавке 404-22-213/14-19  
 

 
 У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12), Комисија наручиоца доноси измене конкурсне документације на следећи начин: 
 
 

1. На страни 3/34 Конкурсне документације, у делу 1. Општи подаци о јавној набавци, врше се 
измена у тачки 1.9. Подаци о месту и року за подношење понуда, тако да гласи: 

 
„Рок за достављање понуда је 26.12.2014. године до 08:30 часова. Понуде се достављају на 
адресу Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 
2.“ 

 
2. На страни 3/34 Конкурсне документације, у делу 1. Општи подаци о јавној набавци, врше се 

измена у тачки 1.10. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, тако да гласи: 
 

„Јавно отварање понуда обавиће се 26.12.2014. године у 09:00 часова, у просторијама 
Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2.“ 

 
 

3. Врши се измена на страни 7/34 Конкурсне документације – 5. Услови из члана 75. Закона о 
јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – Додатни услови – 
Тачка 8. – кадровски капацитет, тако да гласи: 

 
 

8. 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом -  да пре објављивања позива за 
подношење понуде на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца има у радном односу на 
одређено или неодређено време или на други начин ангажовано најмање 5 (пет) инжењера 
захтеване струке са радним искуством од најмање 5 година на пословима вршења стручног 
надзора који поседују следеће лиценце: 

 
 301 или 401  
 330 или 430 
 333 или 434 
 350 или 450 
 353 или 453 
 

Уместо једне лиценце 301 признају се по две лиценце и то: 300 и 311, или 300 и 310. Такође, уместо једне 
лиценце 401 признају се по две лиценце: 400 и 411, или 400 и 410.  
Понуђач мора имати ангажована лица којима се покривају све тражене лиценце. 
 
Доказ: Образац бр.1 (изјава)  
 

 



4. Врши се измена на страни 11/34 Конкурсне документације – 6. Oбразац бр.1 – изјава понуђача 
о испуњености услова из чл. 75. и 76. закона у поступку јавне набавке мале вредности, тачка 7. 
тако да гласи:: 
 
„Да располаже неопходним кадровским капацитетом -  да пре објављивања позива за 
подношење понуде на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца има у радном односу на 
одређено или неодређено време или на други начин ангажовано најмање 5 (пет) инжењера 
захтеване струке са радним искуством од најмање 5 година на пословима вршења стручног 
надзора који поседују следеће лиценце: 
 
 301 или 401  
 330 или 430 
 333 или 434 
 350 или 450 
 353 или 453 
 
 
Уместо једне лиценце 301 признају се по две лиценце и то: 300 и 311, или 300 и 310. Такође, уместо 
једне лиценце 401 признају се по две лиценце: 400 и 411, или 400 и 410.  
Понуђач мора имати ангажована лица којима се покривају све тражене лиценце.“ 

 
 
5. Врши се измена на страни 13/34 Конкурсне документације – 8. Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, тачка 8.2. Начин на који понуда мора бити састављена, у делу који се односи 
на благовременост понуде, тако да гласи: 

 
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.12.2014. 
године, до 08:30 часова. 
Наручилац  ће извршити јавно отварање понуда дана 26.12.2014. године са почетком у  
09:00 часова..“  
 

 
 
НАПОМЕНА: Пречишћен текст конкурсне документације биће објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.rfzo.rs дана 18.12.2014. године.  

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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