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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 за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-15, 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 Цитостатици са Листе Б  и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број ЈН 404-1-
110/19-15: 

1. У делу VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врше се следеће измене: 

-   на страни 21 исте, мења се тачка 8.6 тако да гласи: 

„8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 10.6.2019. 
године до 11:00 часова, без обзира на начин како су послате.“ 

- на страни 23 исте, мења се тачка 15.1 тако да гласи: 

„15.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 10.6.2019. године са почетком 
у 12:00 часова.“ 

- даље, на страни 23 конкурсне документације, мења се тачка 17.2 тако да гласи: 

„17.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 10.6.2019. 
године до 11:00 часова, без обзира на начин на који су послате.“ 

2. У делу VII. Конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, врше се следеће 
измене:  

- на страни 28 исте, мења се наслов у делу који се односи на годину, тако да гласи: 

„ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. _______/19 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЦИТОСТАТИКА СА ЛИСТЕ Б И 
ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПАРТИЈУ/Е  _____________“. 

- на страни 31 исте,  у члану 5 мења се тачка 5.7 тако да гласи: 

„5.7. Добављач је у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица Фонда, један 
примерак отпремнице, фактуре oдносно отпремнице-фактуре доставља у електронској 
форми надлежној филијали Фонда.“  

- на страни 32 исте, у члану 9 мења се тачка 9.2  тако да гласи: 

     „9.2. Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року 
од 10 дана од дана обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, 
плативу на први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, у висини од 2% од укупне вредности оквирног споразума без 
ПДВ-а.  

          (уколико је вредност оквирног споразума преко 30.000.000,00 динара без ПДВ-а)  

           или 

9.2. Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду 
достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење у 
висини од 2 % од вредности оквирног споразума без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена и копија картона депонованих потписа, који мора бити издат од 
стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. 

(уколико је вредност оквирног споразума мања од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а) 
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- на страни 32 исте, у члану 9 мења се тачка 9.3  тако да гласи: 

„ 9.3  Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, 
остаће на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека 
важења оквирног споразума.“ 

        - на страни 32 исте, у члану 9., додаје се нова тачка 9.4. тако да гласи: 

„ 9.4. Фонд ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла највише до 
износа од 2 % од нереализоване вредности партије без ПДВ-а, на коју се односи 
неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу 
истог. “ 

           - У члану 9 оквирног споразума,  досадашње тачке 9.4, 9.5, 9.6 и 9.7 постају тачке 9.5, 9.6, 
9.7. и 9.8. 

- на страни 32 исте, у члану 9, досадашња тачка 9.8  постаје тачка 9.9., и мења се тако да 
гласи: 

        „ 9.9 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 Фонду нову  меницу  и  менично  овлашћење  у  висини  од 2 %  
преостале  вредности  оквирног споразума опредељеног за Фонд, односно Фонду за  
СОВО нову  меницу  и  менично  овлашћење  у  висини  од 10%  преостале  вредности  
оквирног споразума опредељеног за Фонд за СОВО.“ 

- на страни 33 исте, у члану 9, досадашња тачка 9.10 постаје тачка 9.11, и мења се тако да 
гласи: 

„ 9.11. Средство  обезбеђења  за  добро  извршења  посла,  наведено  у  ставу 5. и 7. 
овог  члана, важи за испуњење свих обавеза за Фонд за СОВО.“ 

Досадашње тачке 9.9, 9.11, 9.12. и 9.13, постају тачке 9.10, 9.12., 9.13. и 9.14. 

3. У делу VIII. Конкурсне документације – МОДЕЛИ УГОВОРА, врше се следеће измене:  

- на страни 35 исте, у члану 3 мења се тачка 3.2 тако да гласи: 

„ 3.2.Фонд плаћа у  име  и  за  рачун  Купца, испоручене  количине  по  уговореним  
јединичним ценама, увећаним за  износ  ПДВ-а, у  року  од  90  дана  од  дана 
испостављања фактуре. Добављач  је  у  обавези  да  за  испоручена  добра  један  
примерак  отпремнице  и фактуре, oдносно отпремнице-фактуре достави у електронској 
форми надлежној филијали Републичког фонда.“ 

Пречишћен текст конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за јавну 
набавку Цитостатици са Листе Б  и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број ЈН 404-1-
110/19-15, са горе наведеним изменама биће објављени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 
_____________________ 

Kaтарина Думнић 
_____________________ 

Љиљана Марковић 
_____________________ 

Марија Атанасијевић 


