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28.12.2017. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Оригиналних и 
иновативних лекова, број ЈН 404-1-110/17-56, 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 Оригиналних и иновативних лекова, број ЈН 404-1-110/17-56: 
 
1. У конкурсној документацији врше се следеће измене: 

 
- на страни 22 мења се тачка 8.6 тако да гласи: 
„8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 11.01.2018. 
године до 11:00 часова, без обзира на начин како су послате.“; 
 
- на страни 23 мења се тачка 15.1 тако да гласи: 
„15.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 11.01.2018. године са почетком у 
12:00 часова“; 
 
- на страни 23 мења се тачка 17.2 тако да гласи: 
„17.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 11.01.2018. 
године до 11:00 часова, без обзира на начин на који су послате“; 
 
- на страни 30, у моделу оквирног споразума, додају се тачке 5.4. и 5.5. које гласе: 
5.4. „Уколико се, током трајања овог споразума, цена за лек који је предмет овог 
споразума увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из споразума и то за 
проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. 
О наведеној промени цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и 
спецификацију лекова са промењеним ценама ће објавити на својој интернет 
страници.“ 
5.5. „Повећање цене лека, из претходног става, рачуна се само у односу на цену истог у 
последње важећем Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања.“ 
 
- на страни 30, у моделу оквирног споразума, тачка 5.4. постаје тачка 5.6. 

 

Пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку Оригиналних и 
иновативних лекова, број ЈН 404-1-110/17-56, биће објављен на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 
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