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Број: 5/18/1-1035 
Дана: 10.04.2018. 
 
 
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 27-2018-О-02, 
сачињава 
 
 

ИЗМЕНЕ 2 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене верзије од 03.04.2018.)  
 

ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 број јавне набавке 27-2018-О-02 

 
 

Измене конкурсне документације, образложене у  одговору заинтересованом лицу број 5/18/1-
1032 од 10.04.2018. године,  врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 54, додају се подаци о: 
 

- изменама конкурсне документације  
" Број и датум измена 2: 5/18/1-1035 од 10.04.2018." 
 
- продужењу рока за подношење понуда 

             „Рок за подношење понуда: 20.04.2018. до 10,00 часова   
(основна верзија до 16.04.2018; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/18/1-1033 од 10.04.2018. године)“ 
 

               - изменама датума и времена одтварања понуда 
„Датум и време отварања понуда: 20.04.2018. до 10,10 часова“ 
 

БРОЈ 2 
На страни 33 од 54,  у документу број 6 - Модел оквирног споразума,  у члану 7. став 3. мења се 
и гласи: 
„Додатни подаци које фактура мора да садржи су: број јавне набавке и број уговора о јавној 
набавци. Уколико Добављач из  техничких или других разлога није у могућности да додатне 
податке наведе на фактури, исте може унети као напомену на фактури или доставити као прилог 
фактуре.“. 
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БРОЈ 3 
На страни 41 од 54,  у документу број 7 - Модел уговора,  у члану 4. став 3. мења се и гласи: 
„Додатни подаци које фактура мора да садржи су: број јавне набавке и број уговора о јавној 
набавци. Уколико Добављач из  техничких или других разлога није у могућности да додатне 
податке наведе на фактури, исте може унети као напомену на фактури или доставити као прилог 
фактуре.“. 
 
 
Комисија за јавну набавку број  27-2018-О-02 


