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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2015. годину, 
број ЈН 404-1-110/15-15, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12) 
  

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12 и 14/15), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера 
за 2015. годину, број ЈН 404-1-110/15-15: 
 
 
1. У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 7 конкурсне документације, у таки 1. Језик , иза 

тачке 1.1    додају се нове тачке 1.2 и 1.3 тако да гласе: 
 
1.2 Документација која се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку 
документацију, може се доставити на страном језику ( по могућству на енглеском језику), које је 
понуђач на захтев наручиоца дужан да преведе на српски језик. 
1.3 Преведена документација мора бити оверена од стране судског тумача. У случају спора 
релевантан је превод документације на српски језик. 

 
2. У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 21 конкурсне документације, у таки 25. Начин и рок 

за подношење захтева за заштиту права понуђача, мења се тачка 25.8 тако да сада гласи :   
 

26.8 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 
од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 
број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 97 50-016, 
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 
(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Пречишћен текст конкурсне документације који садржи горе наведене измене биће објављен 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
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