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Број: 5/18/1-973 
Дана: 03.04.2018. 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 13-2018-О-02, 
сачињава 

ИЗМЕНЕ 1 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене основне верзије)  
 

ХИРУРШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 
 број јавне набавке 13-2018-О-02 

 
Измене конкурсне документације, образложене у  одговору заинтересованом лицу број 5/18/1-
968 од 02.04.2018. године,  врше се према следећем: 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 68, додају се подаци о изменама конкурсне документације: 

" Број и датум измена: 5/18/1-973 од 03.04.2018." 
БРОЈ 2 
На страни 10 од 68,  у документу 3 –  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова,  у додатном услову под бројем  2 - 
Пословни капацитет , у ставки 5. Речи:“ 4.000.000,00 дин. без ПДВ - за партију 5“ замењују се 
речима:“ 400.000,00 дин. без ПДВ - за партију 5“. 
 

БРОЈ 3 
На страни 12 од 68,  у документу 4 –  Критеријум за доделу оквирног споразума,  елеменат 
критеријума „Сертификати који се односе на понуђача“ брише се. 
Број пондера за елеменат критеријума: „Цена“ мења се и сада износи :“0-55“ . 
 
БРОЈ 4 
На страни 30 од 68,  у обрасцу 1 –  Образац понуде,  у захтеваним техничким карактеристикама 
партије број 5 , ставке 1, 2 и 3 речи: „ili mešavinom voska“ бришу се. 
 
БРОЈ 5 
На страни 39 од 68,  у обрасцу 6 –  Списак референтних купаца,  у ставки 5. Речи:“ 4.000.000,00 
дин. без ПДВ - за партију 5“ замењују се речима:“ 400.000,00 дин. без ПДВ - за партију 5“. 
 
БРОЈ 6 
На страни 43 од 68,  у обрасцу 8 –  Изјава о елементима критеријума економски најповољније 
понуде,  елеменат критеријума „Сертификати који се односе на понуђача“ брише се. 
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