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Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 
 

ПРЕДМЕТ: измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Санитетски 
и медицински материјал“, редни број набавке 16/2014 

 
1. У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама овим путем наручилац врши 

измене и допуне конкурсне документације, тако што се у партији број 2- Завојни 
материјал у „Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“: 

 
-ставка број 3 - „Flaster za fiksiranje na papiru 2.5cmx10m (ili 5m)“ мења, и сада гласи: 

„Flaster za fiksiranje na papiru 2.5cmx10m“ 
 

У складу са горе наведеним понуђачи могу у „Обрасцу структуре понуђене цене 
са упутством како да се попуни“ да прецртају, или избеле постојећи део назива за ову 
ставку. Уколико пак не изврше измену свеједно ће се сматрати да је понуда поднешена 
у складу са горе наведеним изменама. 
 

2. Такође, наручилац врши измене и допуне конкурсне документације, тако што се у 
партији број 6 – Инјекционе игле и системи у „Обрасцу структуре понуђене цене са 
упутством како да се попуни“: 

 
-ставка број 7 – „Infuzioni set sa filterom“  мења, и сада гласи: „Infuzioni set sa filterom 

(i iglom)“ 
 
У складу са горе наведеним понуђачи могу у „Обрасцу структуре понуђене цене 

са упутством како да се попуни“ да ручно допишу део назива у складу са горе наведним 
изменама. Уколико пак не изврше ручно дописивање свеједно ће се сматрати да је 
понуда поднешена у складу са горе наведеним изменама. 

 
 

3. Такође, наручилац врши измене и допуне конкурсне документације, тако што се у 
партији број 12 – Материјал за гинекологију у „Обрасцу структуре понуђене цене са 
упутством како да се попуни“: 

 
-ставка број 10 – „Rastvor za Papanikolau test 1a“ мења, и сада гласи: „Rastvor za 

Papanikolau test 1a, 500 ml“ 
 
-ставка број 11 – „Rastvor za Papanikolau test 2a“ мења, и сада гласи: „Rastvor za 

Papanikolau test 2a, 500 ml“ 
 
-ставка број 12 – „Rastvor za Papanikolau test 3b“ мења, и сада гласи: „Rastvor za 

Papanikolau test 3b, 500 ml“ 
 
-ставка број 14 – „Štapići za vaginalni bris,sterilni,tanji“ мења, и сада гласи: „Štapići za 

vaginalni bris,sterilni,tanji namotaj“ 
 
-ставка број 15 – „Štapići za vaginalni bris,sterilni,deblji“ мења, и сада гласи: „Štapići 

za vaginalni bris,sterilni,deblji namotaj“ 
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У складу са горе наведеним понуђачи могу у „Обрасцу структуре понуђене цене 
са упутством како да се попуни“ да ручно допишу део назива у складу са горе наведним 
изменама. Уколико пак не изврше ручно дописивање свеједно ће се сматрати да је 
понуда поднешена у складу са горе наведеним изменама. 

 
 
Време и место отварања понуда као и сви остали подаци остају непромењени. 
 
 

Комисија за јавну набавку  
            „Санитетски и медицински материјал“,   

редни број набавке 16/2014 
 


