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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2019. 
годину, број 404-1-110/19-6, 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 следећу измену конкурсне документације за 
јавну набавку Балон катетера за 2019. годину, број 404-1-110/19-6: 

 
1. У делу II. Конкурсне документације - Техничка спецификација, на страни 4. исте, мења се 

тачка 11. тако да гласи: 
 
„11. Понуђач је дужан да за партију 15 уз понуду достави копију сертификата CE (European 
Conformity), док је за партију 16 уз понуду дужан да достави  копију сертификата FDA (U.S. 
Department of Health & Human Services – U.S. Food and Drug Administration) или сертификата 
PMDA Device Approval (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, Japan),“ 

 
2. У делу VI. Конкурсне документације – Упутство понуђачима, под тачком 2. Обавезна 

садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији,  на 
страни 23., мења се тачка „за партију 15 и 16 уз понуду достави  копију сертификата FDA 
(U.S. Department of Health & Human Services – U.S. Food and Drug Administration) или 
сертификата PMDA Device Approval (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, Japan)“ , 
тако да иста гласи : 

 „ за партију 15 уз понуду достави  копију сертификата CE (European Conformity) и за партију 
16 достави копију сертификата FDA (U.S. Department of Health & Human Services – U.S. Food 
and Drug Administration) или сертификата PMDA Device Approval (Pharmaceuticals and Medical 
Devices Agency, Japan).“ 

Пречишћен текст конкурсне документције за јавну набавку Балон катетера за 2019. 
годину који садржи наведене измене биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 
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