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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе А и 
Листе А1 Листе лекова за 2017. годину – нови лекови, бр. ЈН 404-1-110/17-25, 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 исправкe техничкe грешкe, доноси следеће 
измене конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 
2017. годину – нови лекови, бр. ЈН 404-1-110/17-25: 
 
1. У одељку II конкурсне документације – Техничка спецификација, на страни 4, мења се тачка 3,  

тако да иста гласи:  

„3. Количине добара из Прилога Б – Техничка спецификација су оквирне количине за потребе 
здравствених установа наведених у Прилогу А - Списак здравствених установа и то за период 
од 4 (четири) месеца. Наведене количине представљају минимум количина за које понуђачи 
гарантују да ће испоручити здравственим установама из Плана мреже, односно 
војноздравственим установама, у складу са њиховим потребама.". 

 

2. У Прилогу Б конкурсне документације - образац бр 4.1 - понуда за јавну набавку лекова са 
Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину - нови лекови, који у себи садржи образац 
структуре цене са упутством како да се попуни, врши се измена стопе ПДВ-а за партију 45 - 
PREMIUM UNIVERZAL MIX, тако да уместо 20% износи 10%. 

 

Измењен прилог Б конкурсне документације - образац бр 4.1 - понуда за јавну набавку 
лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину - нови лекови, који у себи садржи 
образац структуре цене са упутством како да се попуни биће објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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