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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМEТ: Измена КД у вези поступка јавне набавке услуга испитивања и коначног 
збрињавања опасног отпада за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и 
Министарства одбране, Управе за војно здравство, број јавне набавке: 404-1-228/16-75 
 
Наручилац врши измену конкурсне документације услуга испитивања и коначног збрињавања 
опасног отпада за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства 
одбране, Управе за војно здравство, број јавне набавке: 404-1-228/16-75, и то: 
 

1. На страни 7.од 47. конкурсне документације, испод Техничке спецификације за Партију 2. 
додаје се: 
 

Паковање опасног отпада врши понуђач приликом преузимања.  
 

2. На страни 16. од 47.конкурсне документације мења се тачка 15. па уместо текста: 
 
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без и са урачунатим ПДВ-ом и подраземева 
све пратеће трошкове које понуђач има у вези са пружањем предметне услуге.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

садастоји: 

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без и са урачунатим ПДВ-ом и подраземева 
све пратеће трошкове које понуђач има у вези са пружањем предметне услуге.Цена обухвата 
и паковање предметног опасног отпада. При паковању се рачуна бруто маса отпада са 
амбалажом за паковање. Палете се не рачунају при паковању отпада. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

3. На страни 26. од 47.конкурсне документације мења се образац 3.1. Образац понуде са 
структуром цене за јавну набавку услуге испитивања и коначног збрињавања опасног отпада 
за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање и Министарства одбране, Управе за 
војно здравство, у делу Партија 2., па уместо текста: 

Локација 2 - Локација: Миљаковачка бб, Раковица–Београд 

сада стоји: 

Локација 2 - Локација: Милана Благојевића Шпанца број 21, Београд. 

4. На страни 35 од 47. конкурсне документације мења се тачка 5.4. Модела оквирног споразума, 
па уместо текста: 

За вршење уговорене услуге Извршилац обезбеђује стручно особље и опрему. Њихова 
вредност обухваћена је уговореном ценом. Транспортни трошкови падају на терет Извршиоца 
услуге, који врши и избор транспортног средства, односно исплатом уговорене цене 
Наручилац је измирио све обавезе према Извршиоцу. 

сада стоји: 

За вршење уговорене услуге Извршилац обезбеђује стручно особље и опрему. Њихова 
вредност обухваћена је уговореном ценом. Цена обухвата и паковање предметног опасног 
отпада. При паковању се рачуна бруто маса отпада са амбалажом за паковање. Палете се не 
рачунају при паковању отпада. Транспортни трошкови падају на терет Извршиоца услуге, који 



 
врши и избор транспортног средства, односно исплатом уговорене цене Наручилац је 
измирио све обавезе према Извршиоцу. 

5. На страни 39 од 47. конкурсне документације мења се члан 2. став 4. Модела уговора, па 
уместо текста: 

За вршење уговорене услуге Извршилац обезбеђује стручно особље и опрему. Њихова 
вредност обухваћена је уговореном ценом. Транспортни трошкови падају на терет извршиоца 
услуге, који врши и избор транспортног средства, односно исплатом цене из става 1. Овог 
члана Наручилац је измирио све обавезе према Извршиоцу. 

сада стоји: 

За вршење уговорене услуге Извршилац обезбеђује стручно особље и опрему. Њихова 
вредност обухваћена је уговореном ценом. Цена обухвата и паковање предметног опасног 
отпада. При паковању се рачуна бруто маса отпада са амбалажом за паковање. Палете се не 
рачунају при паковању отпада. Транспортни трошкови падају на терет извршиоца услуге, који 
врши и избор транспортног средства, односно исплатом цене из става 1. Овог члана 
Наручилац је измирио све обавезе према Извршиоцу. 

 
 

У складу са наведеним изменама Наручилац ће објавити измењену Конкурсну документацију и 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
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Комисија за јавну набавку 
 


