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Број: 5/18/1-1315 
Дана: 23.04.2018. 
 
 
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 31-2018-О-01, 
сачињава 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене и допуне верзије од 10.04.2018.)  
 

KARMUSTIN 
 број јавне набавке 31-2018-О-01 

 
Измене конкурсне документације, образложене у  одговору заинтересованом лицу број 5/18/1-
1313 од 23.04.2018. године,  врше се према следећем: 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 42, додају се подаци о: 
 

- изменама и допунама конкурсне документације  
" Број и датум измена и допуна 2: 5/18/1-1315 од 23.04.2018." 
 
- продужењу рока за подношење понуда 

             „Рок за подношење понуда: 03.05.2018. до 10,00 часова   
(основна верзија до 26.04.2018; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/18/1-1314 од 23.04.2018. године)“ 
 

               - изменама датума и времена отварања понуда 
„Датум и време отварања понуда: 03.05.2018. до 10,10 часова“. 
 
 

БРОЈ 2 
На страни 4 од 42,  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.,  у тачки 1.3. после речи:  
„на српском језику“ тачка се замењује запетом и додају речи: „ или оверен превод упутсва за 
пацијенте – PIL (Patient Information Leaflet) и безбедносни лист у складу са Правилником о 
садржају безбедносног листа ("Сл. Гласник РС" број 100/2011), на српском језику.“. 
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БРОЈ 3 
На страни 24 од 42,  у документу број 6 - Модел оквирног споразума,  у члану 11. став 2. после 
речи: „на српском језику“ тачка се замењује запетом и додају речи: „ или оверен превод упутсва 
за пацијенте – PIL (Patient Information Leaflet) и безбедносни лист у складу са Правилником о 
садржају безбедносног листа ("Сл. Гласник РС" број 100/2011), на српском језику.“. 
 
 
БРОЈ 4 
На страни 30 од 42,  у документу број 7 - Модел уговора,  у члану 6. став 3. после речи: „на 
српском језику“ тачка се замењује запетом и додају речи: „ или оверен превод упутсва за 
пацијенте – PIL (Patient Information Leaflet) и безбедносни лист у складу са Правилником о 
садржају безбедносног листа ("Сл. Гласник РС" број 100/2011), на српском језику.“. 
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