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Број: 5/19/1-1348 
Дана: 04.06.2019. 
 
 
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 30-2019-О-01, 
сачињава 

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Назив:  НАБАВКА АПАРАТА ЗА МР ОД 1,5Т СА ИЗГРАДЊОМ ПРОСТОРА ЗА 
СМЕШТАЈ ИСТОГ, „КЉУЧ У РУКЕ“   

Број јавне набавке: 30-2019-О-01  

Врста поступка: отворени поступак 

Врста предмета: добра 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 50, додају се подаци о изменама конкурсне документације: "Број и датум  трећих 
измена: 5/19/1-1348 од 04.06.2019." 
 
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. и обрасцу број 1 – образац понуде: 

-  минимална захтевана техничка карактеристика под тачком 1.4:  „Najveće vidno polje – 
minimalno 45 cm u sve tri ortogonalne ravni”“ мења се и сада гласи:  

„Najveće vidno polje koje aparat pokriva u toku jednog pregleda, bez repozicioniranja kalemova, 
pacijenta i pacijent stola – minimalno 45 cm u sve tri ortogonalne ravni”, 

 
 
-  минимална захтевана техничка карактеристика под тачком 4.2:  „Najveća vrednost usponske 
brzine (slew rate) u svakoj ortogonalnoj ravni – minimalno 200T/m/s”  мења се и сада гласи:  

„Najveća vrednost usponske brzine (slew rate) u svakoj ortogonalnoj ravni – minimalno 200T/m/s 
simultano sa najvećom vrednošću amplitude gradijenata od najmanje 44 mT/m”. 
 
 
Образложење измена конкурсне документације садржано је у одговорима заинтересованим 
лицима од 03.06.2019. године број 5/19/1-1342 и 5/19/1-1343. 
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БРОЈ 3 
 
На страни 41 од 50, документ број 7 Модел уговора у члану 20. став 5. речи: „и Образац 
структуре понуђене цене“ бришу се. 
 
 
Комисија за јавну набавку број  30-2019-О-01 
 


