
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Деловодни број: ЈН 088/19-8 

Датум: 05.08.2019. 

 
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и 

Решења о образовању комисије број ЈН 088/19-3 од 23.07.2019.год., у поступку јавне набавке мале 

вредности услуга: Лекарски прегледи – периодични и санитарни 2019.год. за потребе ШГ „Сомбор“), 

покренутог Одлуком заступника огранка ШГ’’Сомбор’’ Сомбор бр. ЈН 088/19-2 од 23.07.2019. год.,  

Комисија за јавну набавку, сходно својим овлашћењима, благовремено доноси 

 

 

ОДЛУКУ  О  I  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 I У конкурсној документацији бр. ЈН 088/19-5 од 30.07.2019.г.  у поступку јавне набавке мале 

вредности услуга: Лекарски прегледи – периодични и санитарни 2019.год. за потребе ( ШГ „Сомбор“) 

број 15/19, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 05.08.2019.год.  

 МЕЊА СЕ у Прилогу бр 4. Услови учешћа у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова, страна 8, тачка 1.1 подтачка 5 и тачка 2. став 1 и сада гласе: 

 

'' 5) Да је овлашћен од стране надлежне институције (Министарство здравља Републике  Србије)       

      за обављање делатности која је предмет јавне набвке.'' 

 

 

МЕЊА СЕ у Прилогу бр 4. Услови учешћа у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова, страна 8,  тачка 2. став 1 и сада гласе: 

 

'' Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

Закона, дефинисане овом Конкурсном докуметацијом осим за услов под тачком 5) који доказује 

фотокопијом Решења/Дозвола Министарства здравља о испуњености прописаних услова за 

обављање делатности која је предмет јавне набвке.''  
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II У осталом делу конкурсна документација бр. ЈН 088/19-5 за јавну набавку услуга – Лекарски 

прегледи – периодични и санитарни 2019.год. за потребе ( ШГ „Сомбор“) која се спроводи у поступку 

јавне набавке мале вредности,  се не мења. 

 

III Ове измене и допуне постају саставни део конкурсне документације, те се, без одлагања,заједно са 

овом Одлуком,на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 
IV Обзиром да се измене врше у року краћем од 8 (осам) дана пре истека рока за подношење понуда, 

рок за подношење понуда се продужава до 13.08.2019.год. до 10,00 часова. 

 Јавно отварање понуда ће се обавити  дана 13.08.2019.год  у 10,30 часова у просторијама огранка 

предузећа ШГ’’Сомбор’’, Сомбор, Апатински пут 11. 

 

 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                      Тихомир Анђелковић, реф.за бзнр, ппз и но комисије 

                  ________________________ 

 


