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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 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. Мења се образац бр. 8 – Менично овлашћење, на страни 15, тако да исти гласи:  

„2. да понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде за поједину партију од стране 
Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише оквирни 
споразум;". 

2. На страни 20. одељка VI – Упутство понуђачима, мења се подтачка 6.2.2 тако да гласи: 

„6.2.2 да понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде за поједину партију од стране 
Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише оквирни 
споразум;“. 

3. На страни 32 конкурсне документације мења се тачка 9.6 модела оквирног споразума, тако да 
гласи: 

„9.6 У случају да Фонд/Фонд за СОВО делимично активира достављену меницу за добро 
извршење посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном 
овлашћењу, Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави 
нову меницу и менично овлашћење у висини од 10 % преостале вредности оквирног 
споразума, и то оном наручиоцу који је активирао средство обезбеђења за добро извршење 
посла.“ 

4. На страни 33 конкурсне документације мења се тачка 12.1 модела оквирног споразума, тако да 
гласи: 

„12.1 У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум 
може да раскине свака уговорна страна, у целости или за поједину партију. У случају да се 
споразум раскида за поједину партију, за преостале партије споразум остаје на снази. Раскид 
споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.“ 

5. На страни 33 конкурсне документације мења се тачка 12.3 модела оквирног споразума, тако да 
се после речи „своје“ додаје реч „доспеле“, односно: 

„12.3. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само 
страна у споразуму која је своје доспеле обавезе из споразума у потпуности и благовремено 
извршила.“. 

6. На страни 33 конкурсне документације додаје се тачка 12.7 модела оквирног споразума, која 
гласи: 

„12.7 У случају да се оквирни споразум раскида између једног наручиоца и добављача, исти 
нема утицаја на другог наручиоца, односно оквирни споразум остаје на снази за тог 
наручиоца.“ 
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7. На страни 33 конкурсне документације додају се тачка 13.3 модела оквирног споразума и 
напомена, које гласе: 

„13.3. У случају наведеном у ставу 1. овог члана, раскида се оквирни споразум само за лек за 
који је утврђено да неће моћи да се прометује, док за остале лекове оквирни споразум остаје 
на снази.  

(у случају закључења оквирног споразума само за једну партију тачка 13.3 се брише)“ 

 
 

 

 

Пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку лекова са Листе А и Листе А1 
Листе лекова за 2017. годину - нови лекови, биће објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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