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        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за 

јавну набавку услуге – пружање услуге дневног боравка младим и одраслим особама са лаким, 

умереним и тешким интелектуалним оштећењима и младим и одраслим особама са вишеструким 

оштећењима у отвореном поступку врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

  У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге – пружање услуге дневног боравка 

младим и одраслим особама са лаким, умереним и тешким интелектуалним оштећењима и младим и 

одраслим особама са вишеструким оштећењима у отвореном поступку  бр. ЈН 30/2013, 3. Врста, 

техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, време вршења услуге на страни 6. у првом пасусу 

реч акредитоване брише се.  

 
У делу конкурсне документације, 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова:  

На страни 7. уместо   

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тачка 

1-5): 

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ (члан 75. став 1. тачка 1-5): 

 

4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА(члан 

75. став 1. тачка 1-5): 

 

Треба да стоји: 

 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тачка 

1-4): 

 

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ (члан 75. став 1. тачка 1-4): 

 

4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА(члан 

75. став 1. тачка 1-4): 
 

 

Такође у делу конкурсне документације 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 

75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова: 

 

На страни 9. и 10. уместо 

- Медицинска сестра или неговатељица: за медицинску сестру приложити фотокопију дипломе 

медицинског смера (средња стручна спрема); за неговатељицу приложити фотокопију дипломе 

завршене средње медицинске школе (средња стручна спрема) и сертификат о оспособљености за 

обављање послова неговатељице; 

- Возач: за возача приложити фотокопију дипломе завршене школе и фотокопију возачке дозволе 

 



Треба да стоји: 

 

- Медицинска сестра или неговатељица: за медицинску сестру приложити фотокопију дипломе 

медицинског смера (средња стручна спрема); за неговатељицу приложити фотокопију дипломе 

завршеног другог, трећег или четвртог степена стручне спреме и сертификат о оспособљености за 

обављање послова неговатељице или средње медицинске школе (средња стручна спрема); 

- Домар-возач: приложити фотокопију дипломе завршене школе и фотокопију возачке дозволе 

 

 

 

 

           КОМИСИЈА: 

 

                         1. Радојка Затезало,  председник              .................................... 

                         2. Даница Пуц, члан                                   .................................... 

                         3. Владислава Ковачевић, члан               .................................... 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


