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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за 
преломе бутне кости и потколенице, број ЈН 404-1-110/19-91, 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 Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, број ЈН 404-1-110/19-91: 

1. У делу I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, врши се следећа измена: 

 на страни 3. конкурсне документације, мења се тачка 2. тако да гласи: 

„2. Предмет јавне набавке обликован је у 25 (двадесетпет) партија, наведених у 
Прилогу А – Техничка спецификација/Списак партија са расподелом по 
здравственим установама.“ 

2. У делу II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, врши се следећа измена: 

- на страни 4. конкурсне документације, мења се тачка 2. тако да гласи: 

„2. Предмет набавке је обликован у 25 (двадесетпет) партија, наведених у Прилогу А 
– Техничка спецификација/Списак партија са расподелом по здравственим 
установама.“ 

3. У делу VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врши се следећа измена: 

-   на страни 24. конкурсне документације, мења се тачка 9.1 тако да гласи: 

 „ 9.1 Предметна јавна набавка је обликована у 25 (двадесетпет) партија.“ 

4.  У Прилогу А конкурсне документације – Техничка спецификација/Списак партија са 
расподелом по здравственим установама, вршe се следећe изменe:  

 1. У партији 22, после ставке 22/2 додају се нове ставке, и то: 

- 22/3 - ДХС плоча 2-24 отвора, угао 135, материјал медицински челик, 
- 22/4 - ДЦС плоча 4-24 отвора, угао 95, материјал медицински челик, 
- 22/5 - ДХС, ДЦС клин, дужина 50 - 125mm, 
- 22/6 Компресивни завртањ, 25, 30 mm.  
У складу са наведеним изменама, ставка 22/3 сада постаје ставка 22/7 - Кортикални 
завртњи различитих дужина. 
  2. За партије 1, 2, 3, 5, 6 и 22 врше се измене у погледу расподеле количина по 
здравственим установама, у делу Укупне количине и Укупна процењена вредност без ПДВ-
а. 
Такође, додате су нове партије и то партија 24 – Унутрашњи самодинамизирајући 
фиксатор за збрињавање прелома бутне кости и партија 25 –Интрамедуларни клин за 
преломе горњег окрајка фемура – Тип 7.  
 
3. Сходно изменама које се односе на Укупне количине и Укупну процењену вредност 
без ПДВ-а по партијама, мења се Укупна вредност јавне набавке без ПДВ-а, тако да сада 
износи 901.144.552,00. 

У прилогу ове измене дата је Техничка спецификација/Списак партија са расподелом по 
здравственим установама (Прилог А) у еxcell формату, у којој су жутом бојом означене  
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колоне у којима је извршена измена количина, док су црвеном бојом означене колоне у 
којима су брисане количне опредељене здравственим установама.  

 

5.  Сходно изменама наведеним у тачки 4. ове измене конкурсне документације, врши се и 
измена у Прилогу Б конкурсне документације – Образац бр. 4.1. – који у себи садржи образац 
структуре цене са упутством како да се попуни. 

  

Пречишћен текст конкурсне документације, Прилог А – Техничка спецификација/Списак 
партија са расподелом по здравственим установама и Прилог Б конкурсне 
документације – Образац бр. 4.1. – који у себи садржи образац структуре цене са 
упутством како да се попуни, за јавну набавку Имплантати за преломе бутне кости и 
потколенице, број ЈН 404-1-110/19-91, који садрже горе наведене измене биће објављени 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилог: Прилог А – Техничка спецификација/Списак партија са расподелом по здравственим 
установама 
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