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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе 
Ц Листе лекова за 2019. годину, број 404-1-110/19-41, 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 Лекова са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, број 404-1-110/19-41: 

1. У делу II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, додаје се тачка 13. тако да гласи: 

„13. Уколико понуђач достави понуду за лек који je предмет партије 36, у обавези је да за време 
важења уговора сноси трошкове генетског тестирања BRCA 1 и BRCA 2 за осигурана лица која 
су кандидати за лечење овим леком. Понуђач доказује да се обавезује на наведено 
достављањем Изјаве, дате на сопственом обрасцу, која мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица.“ 

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

-   на страни 19. конкурсне документације, у оквиру тачке 2.1.под g), додаје се подтачка 6) тако 
да гласи: 

„6) Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица да ће, уколико 
достави понуду за лек који је предмет партије 36, за време важења уговора сносити трошкове 
генетског тестирања BRCA 1 и BRCA 2 за осигурана лица која су кандидати за лечење овим 
леком.“ 

3. У делу VII. Модел оквирног споразума, мења се тачка 3.1.3 тако да гласи: 

„3.1.3 правовремено информишу Добављача о потребама Купаца/ Фонда за СОВО/Специјалне 
затворске болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора када оне прелазе количине 
из оквирног споразума. “ 

4. У делу VII. Модел оквирног споразума, мења се тачка 5.8 тако да гласи: 

„5.8 Специјална затворска болница плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог 
оквирног споразума уплатом на текући рачун добављача, најкасније у року од 45 дана од дана 
испостављене фактуре само за потребе Специјалне затворске болнице као Купца. Казнено 
поправни заводи и Окружни затвори самостално плаћају испоручене количине по јединичној 
цени из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 
дана од дана испостављене фактуре приликом испоруке.“ 

5. У делу VII. Модел оквирног споразума, мења се тачка 9.8 тако да гласи: 

„9.8 Фонд за СОВО и Специјална затворска болница ће активирати средство обезбеђења за 
добро извршење посла највише до износа од 10% од нереализоване вредности партије без 
ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим 
на основу истог.“ 

6. У делу VIII. МОДЕЛ УГОВОРА, мења се тачка 3.2 тако да гласи: 
„3.2 Специјална затворска болница плаћа испоручене количине по јединичној цени, увећаној за 
износ ПДВ-а, из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун добављача, најкасније у року 
од 45 дана од дана испостављене фактуре само за потребе Специјалне затворске болнице као 
Купца. Казнено поправни заводи и Окружни затвори самостално плаћају испоручене количине 
по јединичној цени, увећаној за износ ПДВ-а, из овог оквирног споразума уплатом на текући 
рачун добављача, најкасније у року од 45 дана од дана испостављене фактуре приликом 
испоруке. “ 

Пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Ц Листе лекова 
за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-41, са горе наведеним изменама, биће објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
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