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Број: 5/19/1-1111 
Дана: 08.05.2019. 
 
 
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 26-2019-О-02, 
сачињава 
 

ИЗМЕНЕ  
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измене основне верзије)  
 
Назив:  ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

Број јавне набавке: 26-2019-О-02  

Врста поступка: отворени поступак 

Врста предмета: добра 
 
 
БРОЈ 1 
На страни 1 од 47, додају/мењају се подаци о: 
- изменама конкурсне документације: "Број и датум измена: 5/19/1-1111- од 08.05.2019." 
- продужењу рока за подношење понуда: „Рок за подношење понуда: 20.05.2019. до 10,00 часова  
(основна верзија до 16.05.2019; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 
5/19/1-1112 од 08.05.2019. године)“ 
- датуму и времену отварања понуда: 20.05.2019. до 10,10 часова. 
 
БРОЈ 2 
У обрасцу број 1 - Образац понуде понуде, на страни 16 од 47, партија број 1 Маска за зрачну 
терапију за главу, са отвором за лице – open face, у захтеваним техничким карактеристикама, 
речи: 

- „са три тачке копчања – L профил и отвором за лице“, замењују се речима: „са три тачке 
копчања – пуш-пин и отвором за лице“; 

- „ломи и оштећује нарочито у пределу L профила“, замењују се речима: „ломи и оштећује 
нарочито у пределу пуш-пина“. 

 
БРОЈ 3 
У обрасцу број 1 - Образац понуде понуде, на страни 17 од 47, партија број 2 Маска за зрачну 
терапију за главу и врат, са отвором за лице – open face, у захтеваним техничким 
карактеристикама, речи: 
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- „са пет тачки копчања – L профил и отвором за лице“, замењују се речима: „са пет тачки 
копчања – пуш-пин и отвором за лице“; 

- „ломи и оштећује нарочито у пределу L профила“, замењују се речима: „ломи и оштећује 
нарочито у пределу  пуш-пина“. 

 
 
Образложење за измену конкурсне документације – исправка погрешно наведених техничких 
карактерситика. 

 

Комисија за јавну набавку број  26-2019-О-02 


