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Свим заинтересованим лицима – потенцијалним понуђачима 
 
 
 

ИЗМЕНА 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ И СЕРВИРАЊА ХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ  
ИНСТИТУТА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  

ЈН БР. 1.2.2/2017.  
 

 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, наручилац врши измену 
конкурсне документације на следећи начин: 
 

1. У прилогу бр. 3: 
-  под редним бројем, 1 ''услуге одржавања хигијене'', последњи став мења 

се и гласи: ''Број извршилаца за пружање услуга одржавања хигијене 
утврђује се на 18 извршилаца и исти мора бити обезбеђен константно 
(заменом одсутних радника).''  
 

- Под редним бројем 2 ''услуге сервирања хране пацијентима'', став 2 мења 
се и гласи:''Услуге сервирања хране врше 3 (три) извршиоца (број 
извршилаца је константан и обезбеђује се заменом одсутних радника)''. 

 
2. У прилогу бр. 4, број 1.2, тачка 2.  мења се и гласи: ''да понуђач располаже 

неопходним кадровским капацитетом: 
 
- Да има у радном односу најмање двоструки број запослених у односу на 

тражени број, односно 42 запослена на неодређено и одређено време.  
Доказ: фотокопија обрасца М – пријава 
здравственог осигурања 

 
- Да су запослени код понуђача обучени у складу са Законом о 

безбедности и здравља на раду 
Доказ: фотокопија овереног обрасца о извршеној 
обуци из области безбедности и здравља на раду 
(образац О6) 

 



- Да је најмање 21 запослени ваксицнисан против хепатитиса Б 
Доказ: фотокопија личних картона о извршеним 
имунизацијама 

 
- Да најмање 3 (три) запослена имају исправну и важећу санитарну 

књижицу 
Доказ: фотокопија санитарне књижице 
 

3. У прилогу бр. 6 – 1 ''Образац понуде'', на четвртој страни 0брасца понуде у 
трећој и четвртој хоризонталној колони, бр. ''(24)'''замењује се бројем ''(21)''.  
 

4. У прилогу бр. 7 ''Модел уговора'', у члану 6. став 3. мења се и гласи: 
''Извршилац се обавезује да континуирано обезбеђује 18 радника за вршење 
услуга одржавања хигијене и 3 радника за сервирање хране пацијентима''.  

 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, наручилац врши 
продужење рока за подношење понуда и утврђује да је рок за достављање 
понуда 21.12.2017. године до 10,00 часова, а јавно отварање 21.12.2017. године 
у 11,00 часова (измена рока за подношење понуда и рока за отварање понуда 
подразумева измену у конкурсној документацији на свим местима где је рок 
утврђен). 
 
Измена конкурсне документације за јавну набавку одржавања хигијене и 
сервирања хране објављује се на Порталу јавних набавки, и на интернет станици 
наручиоца. 

 
 
                                                                                                       НАРУЧИЛАЦ 
 
                                                                                        Институт за ментално здравље 


