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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Цитостатици са Листе 
Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/17-24, 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 Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/17-24: 

1. У одељку II конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 4, 
мења се тачка 7. тако да гласи: 

„7. Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на 
дан отварања понуда, осим уколико понуђач за партију 27 нуди лек  који се налази на Листи Д 
Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. 
Уколико је дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету 
у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, 
број 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да исту достави уз копију предатог захтева за обнову 
дозволе за лек или потврду о пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек.“ 

2. У одељку V конкурсне документације – ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО 
ПОНУДЕ, на страни 18, у Обрасцу бр. 11 - ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК ЗА 
УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

-  врши се измена тачака 1. и 2. тако да гласе: 

„1. благовремено обезбедити обнову дозволе за лек који је предмет јавне набавке, 

односно обезбедити да лек може бити у промету, за све време трајања оквирних 

споразума, односно закључених уговора са здравственим установама/Фондом за СОВО, 

најмање у количинама дефинисаним оквирним споразумом, као и да у наведеном 

периоду за исти нећемо поднети захтев за скидање са Листе лекова који се прописују и 

издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања; 

2. обезбедити Добављачу континуитет у испоруци по врсти и количини добара из 

оквирног споразума, односно закључених уговора са здравственим 

установама/Фондом за СОВО, који су предмет јавне набавке, за све време трајања 

оквирног споразума, односно закључених уговора са здравственим установама/Фондом за 

СОВО;“ 

- у оквиру табеле додаје се колона „Паковање“. 

3. У одељку VI конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА: 

-  на страни 19, у оквиру тачке 2.1 под g), мења се подтачка 1) тако да гласи: 

„1) Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији 
на дан отварања понуда, осим уколико понуђач за партију 27 нуди лек  који се налази на 
Листи Д Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања. Уколико је дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему 
лек може да се нађе у промету у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским 
средствима („Службени гласник РС“, број 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да исту 
достави уз копију предатог захтева за обнову дозволе за лек или потврду о пријему 
захтева за обнову дозволе за хумани лек.“ 
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-  на страни 20, мења се тачка 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 када крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а коју 
Добављач доставља крајњем кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке.“ 

4. У одељку VII конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 

- на страни 29, мења се тачка 2.4 тако да гласи: 

„2.4 Количине лекова, наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), су оквирне 
количине за потребе Купаца/Фонда за СОВО за период од 12 (дванаест) месеци.“ 

- на страни 30, мења се тачка 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 када 
крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а коју Добављач доставља крајњем 
кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке. Добављач је дужан да достави 
писано обавештење Фонду за СОВО у року од 5 дана од дана испоруке крајњем 
кориснику Фонда за СОВО да је испоручио добра по предмету уговора за сваку 
појединачну испоруку.“ 

-  на страни 32, мења се тачка 9.7 тако да гласи: 

„9.7 У случају да 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 Фонду за СОВО нову меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале 
вредности оквирног споразума опредељене за Фонд за СОВО.“ 

- на страни 32, мења се тачка 9.11 тако да гласи: 

„9.11 Фонд ће, најкасније у року од 15 дана, на зaхтев добављача прихватити квартално 
умањење банкарске гаранције за Фонд и то за износ испоручених добара у претходном 
кварталу, а највише до вредности од 85% испоручених добара из овог споразума.“ 

5. У одељку VIII конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА: 

- на страни 35, мења се тачка 3.2 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 када крајњи корисник Фонда за СОВО прими 
фактуру, а коју Добављач доставља крајњем кориснику Фонда за СОВО приликом 
испоруке. Добављач је дужан да достави писано обавештење Фонду за СОВО у року 
од 5 дана од дана испоруке крајњем кориснику Фонда за СОВО да је испоручио 
добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку. (уколико Фонд за 
социјално осигурање војних осигураника закључује уговор)“ 

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