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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку вакцине против дифтерије, 
тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus 
influenza tip B (конјугована, адсорбована), комбинована,  број ЈН 404-1-110/14-15, сходно 
члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) 
   

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12), наручилац доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку вакцине 
против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и 
Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована), комбинована, број ЈН 404-1-110/14-15: 

 
1. У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 10 конкурсне документације, у тачки 4. 

Рок и начин плаћања, 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 и 
извештаја о пријему и испоруци уговорених вакцина здравственим установама које обављају 
послове јавног здравља за територију више општина, односно града.“ 
 

2. У моделу уговора, на страни 33 конкурсне документације, мења се члан 5. Плаћање, 
тако да гласи: 

„Уговорену цену за испоручене количине, увећану за износ ПДВ-а, Фонд ће платити у 
року од 90 дана од дана пријема фактуре и извештаја о пријему и испоруци уговорених вакцина 
здравственим установама које обављају послове јавног здравља за територију више општина, 
односно града.“ 
 

3. Додаје се прилог модела уговора – Расподела по здравственим установама које 
обављају послове јавног здравља за територију више општина, односно града.  

 
Пречишћен текст конкурсне документације који садрже све претходно наведене измене биће 
објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.rfzo.rs дана 
25.04.2014. године 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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