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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Цитостатици са 
Листе Б  и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-15, 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 Цитостатици са Листе Б  и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број ЈН 404-1-
110/19-15: 

1.  У делу VII. Конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, врши се следећа 
измена:  

- на страни 31 исте, у члану 5 мења се тачка 5.6 тако да гласи: 

 „5.6. Купац плаћа испоручене количине лекова који се финансирају из других извора за 
које Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са Фондом, по јединичној цени из овог оквирног 
споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана 
пријема фактуре.“ 
2. У делу VIII. Конкурсне документације – МОДЕЛИ УГОВОРА, УГОВОР ( за лекове који нису о 
трошку Фонда и Фонда за СОВО), врши се следећа измена:  

- на страни 39 исте, у члану 3 мења се тачка 3.2 тако да гласи: 

„3.2. Купац плаћа испоручене количине по уговореној јединичној цени, увећаној за износ 
ПДВ-а, у року од 45 дана од дана пријема фактуре ( уколико здравствена установа из 
Плана мреже закључује уговор) “ 

 
Наведене измене извршене су у складу са чланом 4. став 1. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 68/15 и 
113/17). 

Пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку Цитостатици са Листе Б  и 
Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-15, са горе наведеним изменама 
биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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