
 

 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.3-4-10/2018 

Дана: 12.04.2018  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

 

 
 

 На основу члана 54.  и  63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавне набавке формирана за спровођење 

поступка јавне набавке Стоматолошког потрошног материјала за потребе ДЗ «Др 

Милорад - Мика Павловић» из Инђије доноси : 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЈНМВ  4/2018 
 

 

 

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку Стоматолошког поторошног 

материјала за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије у оквиру обрасца 

„Техничке спецификације – Прилог број 1“  у партијама 2,4,5,6 тако што се: 

 

1.У партији 2- ставка 15 додаје се у колони јед.мере „100 комада“ а количине се 

мењају  са 19 на „20“; 

- ставка 5 додаје се реч „стаклена“ ; 

2. У партији 4 ставка 3- мења се реч „хладно“ у реч „светлосно“ ; 

- ставка 10. мења се једница мере тако да уместо 6 ком сада стоји „12ком“, а 

количина уместо 2 сада стоји „1“; 

- ставка 20. мења се једница мере тако да уместо 450 гр  сада стоји „453гр“; 

- ставка 23- мења се једница мере тако да уместо 20мл сада стоји „15мл“; 

- ставка 25- мења се једница мере тако да уместо 18ком сада стоји „10 ком“; а 

количина уместо 10 сада стоји „15“; 

- ставка 26- мења се једница мере тако да уместо 50гр сада стоји „10 гр“; а количина 

уместо 2 сада стоји „5“; 

- ставка 27- мења се једница мере тако да уместо 450гр сада стоји „500гр“; 

3. у партији 5 ставка 11- мења се једница мере тако да уместо 450 гр  сада стоји 

„453гр“; 

4. У партији 6  

– ставка 1 и 2 мења се једница мере тако да уместо 40 ком сада стоји „50ком“; 

-ставка 3 - мења се једница мере тако да уместо 6мл сада стоји „5мл“, а количина 

уместо 20 сада стоји „22“; 

-ставка 24 ће се издвојити у посебну партију а извршиће се и измена и то у  једници 

мере тако да уместо 20мл сада стоји „15мл“, а количина уместо 5 сада стоји „7“; 

- ставка 26- мења се једница мере тако да уместо 125гр+50мл сада стоји 

„100гр+60мл“; 

-ставка 27- се брише; 



 

 

- ставка 28- мења се једница мере тако да уместо 18гр+175мл сада стоји 

„15гр+10мл“; 

-ставка 33- мења се једница мере тако да уместо 10ком сада стоји „12ком“; 

-ставка 34- мења се једница мере тако да уместо 6ком сада стоји „4ком“; 

-ставка 35- мења се једница мере тако да уместо 6ком сада стоји „10ком“; 

- ставка 42- мења се јединица мере тако да уместо ком сада стоји „ пак 10 комада; 

-ставка 43- мења се једница мере тако да уместо 35гр+20мл сада стоји „20гр+10мл“; 

а количина уместо 3 сада стоји „4“; 

-ставка 44- мења се једница мере тако да уместо 3гр сада стоји „2гр“; а количина 

уместо 25 сада стоји „30“; 

- ставка 46- мења се једница мере тако да уместо 14гр+10мл сада стоји „15гр+10мл“; 

- ставка 47- мења се једница мере тако да уместо 40гр сада стоји „75гр“; а количина 

уместо 15 сада стоји „10“; 

-ставка 49- мења се једница мере тако да уместо 2x2гр сада стоји „2гр“; а количина 

уместо 4 сада стоји „6“; 

- ставка 51- се брише; 

- ставка 53- ће се издвојити у посебну партију; 

-ставка 55- ће се издвојити у посебну партију; 

-ставка 62,63,64 се брише; 

 

 

 У складу са напред наведеним променама, извршена је измењена  

конкурсна  документација у оквиру обрасца „Техничке спецификације – Прилог број 

1“  која ће сходно одредбама ЗЈН бити објављена на Порталу ЈН и на интернет 

страници наручиоца. 

  

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


