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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе 

Б Листе лекова за период од 6 (шест) месеци, бр. ЈН. 404-1-110/19-3, 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), Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за 
јавну набавку Лекови са Листе Б Листе лекова за период од 6 (шест) месеци, бр. ЈН. 404-1-110/19-
3: 

1. У делу V. Конкурсне документације - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ – 
ОБРАЗАЦ БР. 11 - ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ 
ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, на страни 18 исте, мења се тачка 4. 
тако да гласи: 

„4. испоручивати лек који је предмет оквирног споразума, односно закљученог уговора, 
који ће Добављачу у сваком тренутку омогућити испоруку здравственим установама, са 
роком трајања од најмање 9 месеци од дана испоруке, односно са роком трајања не 
краћим од 2/3 произвођачког рока за лекове чији је произвођачки рок 9 месеци или 
краће.“ 

        2. У делу VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врше се следеће измене: 

         - на страни 19 исте, мења се  тачка g) подтачка 1, тако да иста гласи: 

„ 1. Важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на дан отварања понуда или 
изјаву понуђача дату на сопственом обрасцу у којој је наведена интернет адреса на 
којој се може наћи дозвола за стављање лека у промет у Републици Србији, осим 
уколико понуђач за партије 20, 23 и 42 нуди лек који се налази на Д Листи лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.  

Уколико је дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету 
у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник 
РС“, број 30/10, 107/12, 105/17 и 113/17-др.закон), понуђач је у обавези да достави копију 
предатог захтева за обнову дозволе за лек или потврду АЛИМС-а о пријему захтева за 
обнову дозволе.“  

       -  такође, на страни 19 исте, мења се  тачка g) подтачка 3, тако да иста гласи: 

„ 3) Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица да ће 
испоручивати добра са роком трајања од најмање 9 месеци од дана испоруке, односно 
за лекове чији је произвођачки рок 9 месеци или краће, да ће испоручивати добра са 
роком трајања од 2/3 произвођачког рока. “ 

-   на страни 21 исте, мења се тачка 8.6 тако да гласи: 

„8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 10.5.2019. 
године до 11:00 часова, без обзира на начин како су послате.“ 

- на страни 23 исте, мења се тачка 15.1 тако да гласи: 

„15.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 10.5.2019. године са почетком 
у 12:00 часова.“ 

- даље, на страни 23 конкурсне документације мења се тачка 17.2 тако да гласи: 

„17.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 10.5.2019. 
године до 11:00 часова, без обзира на начин на који су послате.“ 
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3. У делу VII. Конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, врше се следеће 
измене:  

- на страни 31 исте, мења се тачка 6.6 тако да гласи: 

„6.6. Добављач се обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања од најмање 9 
месеци од дана испоруке,односно са роком трајања од најмање 2/3 произвођачког рока, 
уколико је произвођачки рок 9 месеци или краће. “ 

- на страни 31 исте, мења се тачка 8.1 тако да гласи: 

 „8.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати 
Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног 
добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% 
вредности добара испоручених са закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне 
Купац може да траже накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор.“ 

4. У делу VIII. Конкурсне документације – МОДЕЛИ УГОВОРА, врше се следеће измене:  

- на страни 36 исте, мења се тачка 5.1 тако да гласи: 

 „5.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати 
Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног 
добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% 
вредности добара испоручених са закашњењем.“  

- на страни 39 исте, мења се тачка 5.1 тако да гласи: 

 „5.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати 
Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног 
добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% 
вредности добара испоручених са закашњењем.“  

 

5. У делу Прилогу А конкурсне документације – Списак здравствених установа, додаје се 
здравствена установа Институт за рехабилитацију, са седиштем у Сокобањској 17, Београд.  

 

 

Пречишћен текст конкурсне документације, измењен Прилог А – конкурсне 
документације и Обавештење о продужењу рока за јавну набавку Лекови са Листе Б Листе 
лекова за период од 6 (шест) месеци, бр. ЈН. 404-1-110/19-3, са горе наведеним изменама 
биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 
_____________________ 

Kaтарина Думнић 
_____________________ 

Ана Милијић 
_____________________ 

Љиљана Марковић 
_____________________ 

Марија Атанасијевић 


