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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку вакцине против грипа за 
сезону 2015/2016, број ЈН 404-1-110/15-52, 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 врши следеће измене конкурсне документације за јавну набавку 
вакцине против грипа за сезону 2015/2016, број ЈН 404-1-110/15-52, у делу IV. Упутство 
понуђачима: 

 
- на страни 11 конкурсне документације, мења се тачка 14.5 тако да гласи: 

„14.5 Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ ће реализовати 
средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ претрпео знатну штету. У овом случају наручилац 
ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције – члан 80. став 12. и 13. Закона 
о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12).“ 

 
- на страни 11 конкурсне документације, у оквиру тачке 15.2, мења се подтачка 2) тако 

да гласи: 
 

„2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;“ 

- на страни 16 конкурсне документације, мења се тачка 25.9 тако да гласи:  

„25.9 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора, такса износи 

80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 

80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен 

уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.“ 

Услед техничке грешке, у поменутим тачкама наводи се оквирни споразум, а како се 

предметна јавна набавка спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, а не ради 

закључења оквирног споразума, извршене су горе наведене измене. 
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