
 

 

 

 
 
 
 На основу члана 54. став 12. тачка 1.  и  члана 63. Закона о јавним набавкама 

(''Сл. гласник РС'' бр. број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку, 

формирана за спровођење поступка јавне набавке добара медицинско техничких 

помагала/РФЗО, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 Мења се и допуњује Конкурсна документација за набавку медицинско 

техничких помагала/РФЗО у ОП 02/2017 и то у  Обрасцу  Техничка спецификација-

Прилог број 1 која је саставни део конкурсне документације у партијама 19, 20 , 27,  и  

додаје се нова партија 33, тако што: 

1. У партији 19 уместо : 

19 147 Igle za pen špric 

14710 
14720 
14730 
14750 

INSULIN IGLE 
CLICKFINE YPSOMED sa 
univerzalnim klik sistemom 
, 100 kom.u pakov., 
veličine  0,25x6mm, 
0,25x8mm, 0,25x12mm, ili 
odgovarajuće 

YPSOMED 
AG/Švajcarska, ili 

odgovarajući 
komad 10,000 

 

Сада стоји: 

19 217 
Test trake za aparat sa 

govornim softverom 
21710    21720     
21730    21740 

Test trake za aparat sa 
govornim softverom 

komad 300 

 

2. У партији 20 у колони делови-шифра брише се „14730“; у колони Назив 

мед.тех.помагала уместо“ IGLA NOVO FINE 0,25X6mm 31G, 100 kom.u pakov. 

Или одговарајуце ,“ сада стоји „ Игле за пен шприц“, колона произвођач се 

брише, у колони количина се мења тако што уместо“65.000“ сада стоји „75.000“. 

3. У партији 27 у колони делови-шифра уместо „ 14120“ сада стоји „14210“; 

4. После партије 32 додаје се нова партија 33 која гласи: 

33 220 Sprej za negu stome 22010 
Sprej za negu stome 

komad 10 
 

 

 

Наручилац Дом здравља „Др Милорад Мика Павлвовић“ Инђија 

 

Адреса Српскоцрквена број 5 

 

Место Инђија 

 

Број одлуке 01.4-2-9/2017 

 

Датум 20.03.2017                                                                                                           



 

 

 У складу са горе наведеним променама, урађена је нова измењена Конкурсна 

документација у делу  Образац  „Техничка спецификација“  – Прилог број 1 који 

представља саставни део понуде. 
 

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

 

  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


