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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 
ПРЕДМЕТ: Изменe конкурсне документације за јавну набавку Интраокуларних сочива, бр. 
ЈН 404-1-110/15-18, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
  
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), наручилац врши следећу измену и допуну конкурсне документације: 
 

 У делу III Техничкe спецификацијe у оквиру Партије 1 – Интраокуларна мека 
задњекоморна сочива израђена од  хидрофобног акрилата, изливена у комаду, на 
страни број 6, додаје се последњи став који гласи: 

 
Понуђач је дужан да достави Клиничку студију да је стопа глистенинга мања или 

једнака 8% код траженог сочива, годину или две од дана уградње (глистенинг су лоптице 
хидрофилног материјала које се јављају у хидрофобном материјалу сочива које изазивају 
одбијање и расипање упадног светла а тиме и смањење контраста слике која се формира на 
мрежњачи.) 

 

 У делу III Техничкe спецификацијe у оквиру Партије 3 -  Интраокуларна мека 
троделна задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата на страни број 
7,  додаје се последњи став који гласи: 

 
Понуђач је дужан да достави Клиничку студију да је стопа глистенинга мања или 

једнака 8% код траженог сочива, годину или две од дана уградње (глистенинг су лоптице 
хидрофилног материјала које се јављају у хидрофобном материјалу сочива које изазивају 
одбијање и расипање упадног светла а тиме и смањење контраста слике која се формира на 
мрежњачи.) 

 У делу III Техничкe спецификацијe у делу НАПОМЕНА, на страни број 8 конкурсне 

документације брише се следећи став: 

- „ писмену изјаву произвођача да је самостално или преко овлашћених дистрибутера продавао 

предметна добра у најмање 10 европских универзитетских клиника у најмање 8 европских 

држава, као и назив болнице, адресу, контакт и е-маил болнице на основу којих је могуће 

проверити наведено“. 
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