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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе 
Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-23, 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 Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-23: 
 

1. У делу III. Услови за учешће и доказивање испуњености услова, на страни 5, врши се 
измена тачке 1.2.3 тако да гласи  

„1.2.3 да је овлашћен од стране носиоца дозволе да учествује у централизованој јавној 
набавци“; 

-на страни 6, врши се измена тачке 2.10 тако да гласи 

„2.10 Потврда носиоца дозволе за лек да је понуђач овлашћен да учествује у 
централизованој јавној набавци (Образац бр. 11 у конкурсној документацији).“ 

2. У делу V. Обрасци који чине саставни део понуде, врши се следећа измена: 

-после Обрасца бр. 10, на страни 18 додаје се Образац бр. 11 – овлашћење носиоца дозволе 
за лек за учествовање Понуђача у централизованој јавној набавци  

3. У делу VI. Упутство понуђачима, врше се следеће измене: 

-на страни 19 (на страни 20 у другом пречишћеном тексту конкурсне документације), у оквиру 
тачке 2.1 под h), мења се подтачка 5) тако да гласи 

„5) потврда носиоца дозволе за лек да је понуђач овлашћен да учествује у 
централизованој јавној набавци (Образац бр. 11 у конкурсној документацији).“ 

 

Пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и Листе 
Д Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-23, који садржи горе наведене измене 
биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
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