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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку Материјала за хемодијализу – 
који зависи од типа машине, број 404-1-110/15-84, 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), Koмисија наручиоца врши следећу измену конкурсне документације за јавну 
набавку Материјала за хемодијализу – који зависи од типа машине, број 404-1-110/15-84: 

 
 
 1) У делу III – Списак здравствених установа, на страни 8 и 9 конкурсне документације 
мења се нумерација у колони Филијала РФЗО, тако да сада гласи: 25. Косовска Митровица, 26. 
Београд и 27. Нови Пазар.  
 
 2) У делу VI – Упутство понуђачима, мења се тачка 6.2 тако да сада гласи: „Наручилац 
може да активира меницу у износу од 2% од вредности поједине партије (без ПДВ-а)“. 
 
 3) Из разлога усклађивања конкурсне документације са упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, у одељку VI. Упутство понуђачима, на страни 31 конкурсне документације, мења се тачка 
24.12 тако да гласи: „Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, 
на број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или 
ознаци јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, 
корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту 
права може се наћи на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки http://www.kjn.gov.rs.“ 
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