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Дана: 16.03.2017. 
Број: 5/17/461 
 
 
На основу члана 63 став 1.  и члана 54.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку  број 08-2017-О-02, 
сачињава 

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
(измена верзије од 13.03.2017.)  

 
за јавну набавку услуга 

 
ДОЗИМЕТРИЈСКА КОНТРОЛА ИЗВОРА ЈОНИЗУЈУЋИХ  ЗРАЧЕЊА 

 
                                           број јавне набавке 08-2017-О-02 

 
Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 46, додају се подаци о: 
 

-   другим изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена број 2: 5/17/461 од  16.03.2017." 
 
БРОЈ 2 
У Документу  број 2 – Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
на страни 5 од 46 у тачки (1)  мења се партија број 3 и сада гласи: 
  
бр. 
ст 

назив ставке, техничка спецификација  врста апарата локација кол 

1 

Дозиметријска мерења при коришћењу симулатора, у делу 
простора Клинике за радиолошку терапију, сагласно 
спецификацији добијеној од Наручиоца -  контрола система 
управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења 

радиотерапијски 
симулатор  - 
Simulix, модел 
Evolution, 
произвођач 
Nucletron 

Клиника  
за  
радиолошку 
терапију 

1 

2 

Дозиметријска мерења при коришћењу уређаја који производе  
јонизујуће зрачење -  мамограф,  у дијагностици у делу 
простора Центра за имиџинг дијагностику, сагласно 
спецификацији добијеној од Наручиоца. -  контрола система 
управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења 

дигитални 
мамограф са флет 
панелом и 
томосинтезом, 
Selenia Dimensions,  
Hologic 

Центар за 
имиџинг 
дијагностик

у 
1 
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3 

Дозиметријска мерења при коришћењу уређаја који производе  
јонизујуће зрачење -  систем за стереотаксичну биопсију 
дојке,  у дијагностици у делу простора Центра за имиџинг 
дијагностику, сагласно спецификацији добијеној од 
Наручиоца. -  контрола система управљања квалитетом мера 
заштите од јонизујућих зрачења 

систем за 
стереотаксичну 
биопсију дојке 
MultiCare Platinum, 
Hologic 

Центар за 
имиџинг 
дијагностик

у 
1 

4 

Дозиметријска мерења при коришћењу Ц-лука, у делу 
простора Клинике за радиолошку терапију, сагласно 
спецификацији добијеној од Наручиоца -  контрола система 
управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења 

рентген апарат BV 
Endura, 
произвођача Philips 
7 

Клиника за 
радиолошку 
терапију 

1 

5 

Дозиметријска мерења при коришћењу ПЕТ/ЦТ уређаја, у 
делу простора Центра за имиџинг дијагностику, сагласно 
спецификацији добијеној од Наручиоца -  контрола система 
управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења 

ПЕТ/ЦТ апарат, 
Biograph 64-3R, 
произвођач Siemens 
– CT mod 

Центар за 
имиџинг 
дијагностик

у 

1 

6 

Дозиметријска мерења при коришћењу ЦТ симулатора, у делу 
простора Клинике за радиолошку терапију, сагласно 
спецификацији добијеној од Наручиоца -  контрола система 
управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења 

ЦТ симулатор за 
радиотерапију  - 
Somatom definition 
As open,  
произвођача 
Siemens 

Клиника за 
радиолошку 
терапију 

1 

7 

Дозиметријска мерења при коришћењу уређајa за специмен 
радиографију, Biovision digital specimen radiography system, 
произвођач Faxitron, сагласно спецификацији добијеној од 
Наручиоца -  контрола система управљања квалитетом мера 
заштите од јонизујућих зрачењ 

уређај  за специмен 
радиографију - 
Biovision digital 
specimen 
radiography system, 
произвођач Faxitron 

Клиника за 
оперативну 
онкологију 

1 

 
 
БРОЈ 3 
У Документу  број 6 – Модел уговора, на страни 29 од 46 , у члану број 7. мења се партија број 
3 и сада гласи: 
бр. 
ст 

назив ставке, техничка спецификација  врста апарата локација кол 

1 

Дозиметријска мерења при коришћењу симулатора, у делу 
простора Клинике за радиолошку терапију, сагласно 
спецификацији добијеној од Наручиоца -  контрола система 
управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења 

радиотерапијски 
симулатор  - 
Simulix, модел 
Evolution, 
произвођач 
Nucletron 

Клиника  
за  
радиолошку 
терапију 

1 

2 

Дозиметријска мерења при коришћењу уређаја који производе  
јонизујуће зрачење -  мамограф,  у дијагностици у делу 
простора Центра за имиџинг дијагностику, сагласно 
спецификацији добијеној од Наручиоца. -  контрола система 
управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења 

дигитални 
мамограф са флет 
панелом и 
томосинтезом, 
Selenia 
Dimensions,  
Hologic 

Центар за 
имиџинг 
дијагностику 

1 
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3 

Дозиметријска мерења при коришћењу уређаја који производе  
јонизујуће зрачење -  систем за стереотаксичну биопсију дојке,  
у дијагностици у делу простора Центра за имиџинг 
дијагностику, сагласно спецификацији добијеној од Наручиоца. 
-  контрола система управљања квалитетом мера заштите од 
јонизујућих зрачења 

систем за 
стереотаксичну 
биопсију дојке 
MultiCare 
Platinum, Hologic 

Центар за 
имиџинг 
дијагностику 

1 

4 

Дозиметријска мерења при коришћењу Ц-лука, у делу простора 
Клинике за радиолошку терапију, сагласно спецификацији 
добијеној од Наручиоца -  контрола система управљања 
квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења 

рентген апарат 
BV Endura, 
произвођача 
Philips 7 

Клиника за 
радиолошку 
терапију 

1 

5 

Дозиметријска мерења при коришћењу ПЕТ/ЦТ уређаја, у делу 
простора Центра за имиџинг дијагностику, сагласно 
спецификацији добијеној од Наручиоца -  контрола система 
управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења 

ПЕТ/ЦТ апарат, 
Biograph 64-3R, 
произвођач 
Siemens – CT mod 

Центар за 
имиџинг 
дијагностику 

1 

6 

Дозиметријска мерења при коришћењу ЦТ симулатора, у делу 
простора Клинике за радиолошку терапију, сагласно 
спецификацији добијеној од Наручиоца -  контрола система 
управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења 

ЦТ симулатор за 
радиотерапију  - 
Somatom definition 
As open,  
произвођача 
Siemens 

Клиника за 
радиолошку 
терапију 

1 

7 

Дозиметријска мерења при коришћењу уређајa за специмен 
радиографију, Biovision digital specimen radiography system, 
произвођач Faxitron, сагласно спецификацији добијеној од 
Наручиоца -  контрола система управљања квалитетом мера 
заштите од јонизујућих зрачењ 

уређај  за 
специмен 
радиографију - 
Biovision digital 
specimen 
radiography 
system, 
произвођач 
Faxitron 

Клиника за 
оперативну 
онкологију 

1 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је прихватио захтев заинтересованог лица без броја од 15.03.2017. (у ИОВ заведен 
под бројем 1216 од 15.03.2017.) за усаглашавањем  текста конкурсне документације на горе 
описан начин. 
 
Изменом и допуном конкурсне документације Наручилац је омогућио да  заинтересована лица 
припреме  прихватљиву понуду. 
 
Комисија за јавну набавку број  08-2017-О-02 
 


