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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лековa за лечење 
урођених болести метаболизма и ретке туморе, број 404-1-110/16-79, 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 следећe изменe конкурсне документације за 
јавну набавку Лековa за лечење урођених болести метаболизма и ретке туморе, број 404-1-110/16-
79: 
 
1. На страни 18 – ОБРАЗАЦ БР. 11 - Овлашћење носиоца дозволе за лек/произвођача лека за 
учествовање понуђача у централизованој јавној набавци, мења се тачка 1 тако да сада гласи: 

„1. благовремено обезбедити обнову дозвола за лекове који су предмет јавне набавке за све време 
трајања оквирног споразума, односно закључених уговора са здравственим установама“ 

2. На страни 30 – у Моделу оквирног споразума мења се тачка 6.5 тако да гласи: 
 
„6.5  Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, продавац је у 
обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.“ 

3. На страни 30 – у Моделу оквирног споразума мења се тачка 6.6 тако да гласи: 

„6.6  Добављач се обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања не краћим од 12 
(дванаест) месеци, уколико је 2/3 произвођачког рока трајања дужи период од 12 месеци, односно 
не краћим од 2/3 произвођачког рока трајања, уколико је 2/3 произвођачког рока трајања краћи 
период од 12 месеци од дана испоруке.“ 

4. На страни 31 – у Моделу оквирног споразума мења се тачка 9.1 тако да гласи: 

„9.1  Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 10 дана од 
обостраног потписивања, достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница 
и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из регистра Народне банке 
Србије) оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање или лица чији 
потпис се налази у картону депонованих потписа, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлаћење, у висини од 3% од укупне вредности оквирног споразума (без ПДВ-а). 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.“ 
5. На страни 31 – у Моделу оквирног споразума мења се тачка 9.5 тако да гласи: 

„9.5 У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом предвиђена 
уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. овог споразума, док меница 
за добро извршење посла може да се уновчи у случају да се закашњења или повреде наставе.“ 

Пречишћен текст конкурсне документације која садрже све наведене биће објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
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