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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку лека са Листе Б Листе 
лекова - furosemid, бр. ЈН 404-1-110/17-20, 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, из разлога промене рока плаћања од стране наручиоца 
Фонд за СОВО, доноси следећe изменe конкурсне документације за јавну набавку лека са Листе Б 
Листе лекова - furosemid, бр. ЈН 404-1-110/17-20: 
 

1. У одељку VI конкурсне документације - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 20, у оквиру 
тачке 4. Рок и начин плаћања, мења се подтачка 4.1, тако да гласи:  

„4.1 Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу са динамиком испоруке која је ближе одређена 
уговором, уплатом на рачун понуђача, а у року од 90 дана од дана пријема фактуре/45 дана од 
дана пријема фактуре." 

2. У одељку VII конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, на страни 30, у 
оквиру тачке 5. Цена, услови и рок плаћања, мења се подтачка 5.6, тако да гласи:  

„5.6 Фонд за СОВО плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог оквирног споразума 
уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана пријема фактуре.“ 

3. У одељку VIII конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА, на страни 35, у оквиру тачке 3. 
Цена и плаћање, мења се подтачка 3.2 која се односи на Фонд за СОВО, 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 Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника закључује уговор)“ 

 Пречишћен текст конкурсне документације за предметну јавну набавку који садржи 
све горенаведене измене биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање. 
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