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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку - Материјал за хемодијализу 
– који зависи од типа машине, бр.јн. 404-1-110/15-45, сходно члану 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15) 
  

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12 и 14/15), наручилац доноси следеће измене конкурсне документације: 

- У делу Садржаја мења се назив за тачку III. „Назив, адрса и интернет страница 
наручиоца за чије потребе се спроводи централизована јавна набавка“, тако да сада гласи: 
„Списак здравствених установа“; 

- Такође, у делу Садржаја мења се назив за тачку VIII. „Модел уговора – здравствене 
установе“, тако да сада гласи: „Модел уговора“; 

- У делу Садржаја брише се тачка IX. Модел уговора – кућна хемодијализа; 

- У делу I. Општи подаци о јавној набавци, у тачки 1., брише се следећа реченица: 
“Такође, предметним поступком ће се, у циљу обезбеђивања свеобухватније и рационалније 
доступности и бољег пружања здравствене заштите осигураним лицима Републичког фонда, 
обезбедити и материјал за хемодијализу – који зависи од типа машине за осигуранике који се 
дијализирају у кућним условима.“ 

- Такође, у делу I. Општи подаци о јавној набавци, у тачки 1. (пасус 3), брише се 
следеће: ...“ односно Републички фонд за потребе осигураника који се дијализирају у кућним 
условима.“ 

- У делу II. Опис предмета набавке, опис партије, назив и ознака из општег речника 
набавке, мења се став 4 тако да гласи: 

„Списак здравствених установа, за чије потребе се спроводи овај поступак јавне 
набавке налази се у Делу III – Списак здравствених установа.“ 

- Meња се назив дела III конкурсне документације тако да уместо: „Назив, адрса и 
интернет страница наручиоца за чије потребе се спроводи централизована јавна набавка“, 
сада гласи: „Списак здравствених установа“; 

- У делу III конкурсне документације брише се ред који се односи на Републички фонд за 
здравствено осигурање и то: назив, адреса и интернет страница Републичког фонда; 

- Такође, у делу III конкурсне документације, за филијалу 30. Београд, додаје се следеће: 
у колони „Назив здравствене установе“ додаје се „Дом здравља Обреновац“; у колони 
„Седиште и адреса здравствене установе“ додаје се „Војводе Мишића 231“; и у колони 
„Званични сајт (wеб адреса)“ додаје се „www.domzdravljaobrenovac.com.“ 

- У делу IV. – Техничка спецификација измењене су количине за партију 2 (ставке: 
1,2,4,5,7,8,9,10 и 11) и за партију 3 (за све ставке). 

- Такође, у делу IV. – Техничка спецификација мења се следеће: 
„Количине наведене у овој техничкој спецификацији јесу оквирне количине за потребе 
здравствених установа и потребе Републичког фонда, за период од годину дана.“ тако да сада 
гласи: „Количине наведене у овој техничкој спецификацији јесу оквирне количине за потребе 
здравствених установа, за период од годину дана.“; 

- Такође, у делу IV. – Техничка спецификација мења се следеће: 
„Количине које ће бити уговорене од стране наручилаца наведених у делу III конкурсне 
документације – Списак наручилаца за чије потребе се спроводи поступак јавне набавке (у 
даљем тексту: Наручиоци), на основу закљученог оквирног споразума, зависе од њихових 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-mail: public@rzzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

http://www.domzdravljaobrenovac.com/
mailto:public@rzzo.rs


стварних потреба и расположивих финансијских средстава и могу да се разликују од количина 
наведених у овој техничкој спецификацији.“ тако да сада гласи: „Количине које ће бити 
уговорене од стране здравствених установа наведених у делу III конкурсне документације – 
Списак здравствених установа, на основу закљученог оквирног споразума, зависе од њихових 
стварних потреба и расположивих финансијских средстава и могу да се разликују од количина 
наведених у овој техничкој спецификацији.“; 

-  У делу V. – Упутство понуђачима, у тачки 6.5. мења се следеће: “Уколико је укупна 
вредност понуде Понуђача, за све понуђене партије, мања од 6.000.000,00 (шест милиона) 
динара...“, тако да сада гласи: „“Уколико је укупна вредност понуде Понуђача, за све понуђене 
партије, мања од 9.000.000,00 (девет милиона) динара...“ 

- Такође, у делу V. – Упутство понуђачима, у тачки 12.1. мењају се институције код којих 
се могу добити подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл., и то тако да сада гласе: 

- Министарство финансија – www.mfin.gov.rs  

- Пореска управа – www.poreskauprava.gov.rs  

- Министарство правде - www.mpravde.gov.rs  

- Министарство државне управе и локалне самоуправе - www.mduls.gov.rs  

- Министарство пољопривреде и заштите животне средине – www.mpzzs.gov.rs 

- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - 
www.minrzs.gov.rs; 

-  У делу VII. – Модела оквирног спорaзума, Уводне напомене и констатације, мења се 
тачка 4 и то: „да ће лица наведена у Прилогу 1 (списак Наручилаца за које се спроводи 
централизована јавна набавка, у даљем тексту Наручиоци)...“, тако да сада гласи: 4. „да ће 
лица наведена у Прилогу 1 (списак здравствених установа, у даљем тексту Купци)...“; 

- Такође, у делу VII. – Модела оквирног спорзума, Уводне напомене и констатације мења 
се тачка 5 и то: „да Републички фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у 
појединачним уговорима,осим у случају када сам закључује појединачан уговор за потребе 
осигураних лица која се лече терапијом хемодијализе у кућним условима.“, тако да сада гласи: 
„да Републички фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним 
уговорима, које закључују Купци са добављачем и није одговоран за закључење и реализацију 
тих уговора.“ 

- Учлану 1. и 2. Модела оквирног споразума у тачкама 1.1, 1.4 и 1.5, као и 2.1.2, 2.2.1 и 
2.2.2 уместо назива Наручилац (Наручиоци) уводи се назив Купац (Купци); 

- Тачка 3.1. Модела оквирног споразума „Наручиоци ће са Добављачем закључити 
уговор о јавној набавци у складу са моделима уговора који се налазе у Прилогу 4 (Модел за 
здравствене установе) и Прилогу 5 (Модел за кућну хемодијализу), јединичним ценама 
утврђеним у Прилогу 2 и количинама утврђеним у Прилогу 3.“ мења се тако да сада гласи: 
„Купац ће са Добављачем закључити уговор о јавној набавци у складу са моделом уговора који 
се налази у Прилогу 4 (Модел уговора), јединичним ценама утврђеним у Прилогу 2 и 
количинама утврђеним у Прилогу 3.“ 

- Тачка 3.2. Модела оквирног споразума „Уговор из тачке 1 овог члана, Добављач је 
дужан да закључи након пријема позива Наручилаца који се доставља путем поште, 
електронске поште или факсом. Уз позив Наручиоци Добављачу достављају и текст уговора 
сачињен у складу са Моделима уговора, који се налази у Прилогу 4 (Модел за здравствене 
установе), односно Прилогу 5 (Модел за кућну хемодијализу).“ мења се тако да сада гласи: 
„Уговор из тачке 1 овог члана, Добављач је дужан да закључи након пријема позива Купца који 
се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив Купци Добављачу 
достављају и текст уговора сачињен у складу са Моделом уговора, који се налази у Прилогу 4.“; 

- Тачка 3.4. Модела оквирног споразума „По реализацији уговора из тачке 1. овог члана 
Наручилац може да закључи додатне уговоре са Добављачем у случају да има потребу за 
предметом уговора и да располаже довољним финансијским средствима за ту намену. Уговоре 
из тачке 3.5 овог члана Наручиоци не могу да закључе пре него што добију мишљење 
Републичког фонда.“ Мења се тако да сада гласи: „По реализацији уговора из тачке 1. овог 
члана Купац може, након добијеног мишљења Републичког фонда, да закључи додатне 
уговоре са Добављачем у случају да има потребу за предметом уговора и да располаже 
довољним финансијским средствима за ту намену.“; 
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- У тачки 4.2 Модела оквирног споразума назив „Наручиоци“ се мења у назив „Купци“; 

- Такође, у тачкама 10.4 и 10.5 Модела оквирног споразума назив „Наручиоци“ се мења у 
назив „Купци“; 

- У члану 13. Модела оквирног споразума брише се тачка 13.2.- „Начин извештавања о 
испорукама извршеним пацијентима који се налазе на терапији хемодијализом у кућним 
условима, уређује се појединачним уговором.“; 

- У члану 14. Модела оквирног споразума, у тачки 14.2 брише се „Прилог 5 – Модел 
уговора – Кућна хемодијализа“, а додаје се место за потпис и печат овлашћеног лица 
Републичког фонда и овлашћеног лица Добављача; 

- Из назива дела VIII. „Модел уговора – здравствене установе“ брише се „здравствене 
установе“ тако да сада гласи:  VIII. „Модел уговора“, такође се уместо назива „Наручилац“ 
уводи назив „Купац“; 

- У делу Уводне напомене и констатације се уместо назива „Наручилац“ уводи назив 
„Купац“; 

- У члану 1. Модела уговора, у тачки 1.2, у делу спецификасције се додаје број партије и 
ставка тако да сада гласи: „/унети број партије, ставке, предмет набавке, заштићен назив 
уговореног добра, шифру материјала, количину, јединичну цену без пдв-а и укупну вредност 
без пдв-а/“; 

- У члану 2., 3. и 4. Модела уговора у тачкама 2.1, затим 3.1, као и 4.1 и 4.2. уместо 
назива Наручилац (Наручиоци) уводи се назив Купац (Купци); 

- Након члана 10. Модела уговора додаје се место за потпис за Купца и за понуђача; 

- Брише се део IX. „Модел уговора – кућна хемодијализа“ у целини; 
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