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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Каротидних и 
периферних стентова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан 
за његову имплантацију за 2019. годину, број јавне набавке: 404-1-110/19-2, сходно члану 63. 
став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
   

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за 
јавну набавку Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број јавне набавке: 404-1-
110/19-2,: 

1. У конкурсној документацији, у делу I. Општи подаци о јавној набавци, на страни 3, врши се 
измена тачке 5 тако да гласи: 

 „5. Оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана примене“. 

2. У конкурсној документацији, у делу VI. Модел оквирног споразума, врше се следеће измене: 

- на страни 30 тачка 2.3 мења се тако да иста сада гласи: 

 „2.3 Овај оквирни споразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци од дана 
примене.“ 

 -на страни 33 мења се тачка 14.1  тако да исти гласи: 

„14.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда и Добављача, а 
примењује се од дана ___.___.______. године. (уписује се датум истека оквирног споразума 
за предметна добра, из претходног поступка јавне набавке).“ 

Пречишћен текст позива за подношење понуда и конкурсне документације, за јавну 
набавку Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број јавне набавке: 
404-1-110/19-2, који садржи горе наведене измене биће објављен на Порталу јавних набавки 
и интернет страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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