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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе 
А и Листе А1 Листе лекова за 2018. годину – нови лекови, број ЈН 404-1-110/18-36, 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 Лековa са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2018. годину – нови лекови, број ЈН 
404-1-110/18-36: 

 
1. У делу II. Техничка спецификација, на страни 4, врше се измене тачке 2 и 3 тако да гласи: 

„2. Предмет набавке је обликован у 84 (осамдесетчетири) партије.“ 

„3. Количине добара из Прилога Б – Техничка спецификација су оквирне количине за потребе 
здравствених установа наведених у Прилогу А - Списак здравствених установа и то за период 
од 4 (четири) месеца. Наведене количине представљају минимум количина за које понуђачи 
гарантују да ће испоручити здравственим установама из Плана мреже, у складу са њиховим 
потребама. За партије од 63-84 оквирни споразум се примењује од 17.09.2018. године.“ 

2. У делу VI. Упутство понуђачима, врше се следеће измене: 

- на страни 231, мења се тачка 9.1 тако да гласи: 

„9.1 Предметна јавна набавка је обликована у 84 (осамдесетчетири) партијe.“ 

- на страни 23, мења се тачка 18.7 тако да гласи: 

„18.7 Информације у вези са прегледом и оценом понуда, као и у вези са предлогом одлуке о 
закључењу оквирног споразума неће бити обелодањене ниједном понуђачу или било којем 
другом лицу које није званично укључено у процес стручне оцене понуда до тренутка објаве 
одлуке о закључењу оквирног споразума.“ 

- на страни 24, у оквиру тачке 19.3, брише се подтачка 19.3.2. која гласи: „факсом на број (011) 
2053-884“. Подтачка 19.3.3. сада постаје подтачка 19.3.2. Тачка 19.3 сада гласи: 

„19.3  Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Додатне информације и појашњења – јавна 
набавка бр. 404-1-110/18-36 (јавна набавка Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2018. 
годину – нови лекови)" на неки од следећих начина:   

19.3.1 путем поште на адресу Наручиоца Јована Мариновића бр. 2, Београд,   

19.3.2 путем електронске поште на адресу cjn.aa1lista@rfzo.rs, 

Додатна појашњења послата након истека радног времена, сматраће се да су примљена 
наредног радног дана.“ 

- на страни 25, у тачки 24.4 бришу се речи „факсом на број (011) 2053-884“ тако да иста сада 
гласи 
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„24.4 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници 
Републичког фонда за здравствено осигурање, електронском поштом на адресу 
cjn.aa1lista@rfzo.rs или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу ул. Јована 
Мариновића бр. 2, Београд, у радно време Републичког фонда, и то од 7:30-15:30. Захтев 
примљен после наведеног времена, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана.“ 

3. У делу VII. Модел оквирног споразума, врше се следеће измене: 

- на страни 29, мења се тачка 2.3 тако да гласи  

„2.3 Овај оквирни споразум закључује се за период од 4 (четири) месеци од дана потписивања. 
За партије од 63-84 оквирни споразум се примењује од 17.09.2018. године.“ 

- на страни 31, тачка 8.1 мења се тако да иста сада гласи:  

„8.1 У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5 % од уговорене 
вредности тог предметног добра. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да тражи 
накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор.“ 

- на страни 31, мења се тачка 9.1 тако да гласи:  

„9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума достави средствo 
обезбеђења за добро извршење посла.“ 

4. У делу VIII. Модел уговора, врше се следеће измене: 

- на страни 34, мења се тачка 3.4 тако да гласи 

„3.4 Oбавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којим се 
уређује буџетски систем, односно Законом којим се урађује здравствена заштита.“ 

- на страни 35, мења се тачка 5.1 тако да гласи  

„5.1 У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за коју је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од уговорене 
вредности тих добара.“ 

- на страни 35, у тачки 5.2 бришу се речи „без обавезе према Добављачу“ тако да иста сада 
гласи 

„5.2 Ако штета пређе износ уговорне казне става 1. овог члана, Купац може да тражи накнаду 
стварне штете, а може и да раскине уговор.“ 

5. У Прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација, врше се следеће измене:  

- за партију 10 – CARDISTEPS, film tableta, blister, 60 po 125 mg, мења се „цена лека на велико 
за паковање“ тако да иста износи 43.674,20 и „процењена вредност партије“ тако да износи 
4.367.420,00; 

- за партију 11 – CASCATA, film tableta, blister, 56 po 62,5 mg, мења се „цена лека на велико за 
паковање“ тако да иста износи 34.020,00 и „процењена вредност партије“ тако да износи 
3.402.000,00; 

- за партију 12 – CASCATA, film tableta, blister, 56 po 125 mg, мења се „цена лека на велико за 
паковање“ тако да иста износи 40.762,60 и „процењена вредност партије“ тако да износи 
4.076.260,00; 

- за партију 24 – VALODIP, film tableta, blister, 28 po (80mg+5mg), мења се „цена лека на велико 
за паковање“ тако да иста износи 243,40 и „процењена вредност партије“ тако да износи 
24.340,00; 
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- за партију 25 – VALODIP, film tableta, 28 po (160mg+5mg), мења се „цена лека на велико за 
паковање“ тако да иста износи 350,70 и „процењена вредност партије“ тако да износи 
35.700,00; 

- за партију 26 – VALODIP, film tableta, 28 po (160mg+10mg), мења се „цена лека на велико за 
паковање“ тако да иста износи 364,30 и „процењена вредност партије“ тако да износи 
36.430,00; 

- за партију 37 – DUTASTERID ADOC, kapsula, meka, blister, 30 po 0,5 mg, мења се „цена лека 
на велико за паковање“ тако да иста износи 688,10 и „процењена вредност партије“ тако да 
износи 68.810,00; 



 

 
 

- после партије 62, додају се партије од 63 - 84, тако да гласе:  

Партија JKL ATC  INN 
заштићен 

назив лека 
фармацеутски 

облик 
паковање и 
јачина лека 

назив произвођача 
држава 

производње 
јединица 

мере 

цена лека 
на 

велико за 
паковање 

количина 
процењена 
вредност 
партије 

63 1103380 C02KX01 bosentan IPERTAZIN film tableta 
blister, 56 po 62,5 

mg 
Pharmascience 

International Limited 
Kipar 

originalno 
pakovanje 

34.020,00 100 3.402.000,00 

64 1103381 C02KX01 bosentan IPERTAZIN film tableta 
blister, 56 po 125 

mg 
Pharmascience 

International Limited 
Kipar 

originalno 
pakovanje 

40.762,60 100 4.076.260,00 

65 1328609 J05AR02 
lamivudin, 
abakavir 

AMALIBRA film tableta 
blister, 30 po 

(300mg + 600mg) 
Pliva Hrvatska d.o.o. Hrvatska 

originalno 
pakovanje 

23.131,20 100 2.313.120,00 

66 1087551 N02AA05 oksikodon CODEXY PR 
tableta sa 

produženim 
oslobađanjem 

blister, 30 po 5 mg 
Actavis UK Limited; 

Balkanpharma-Dupnista 
AD; Actavis EHF 

Velika 
Britanija; 

Bugarska; 
Island 

originalno 
pakovanje 

392,80 100 39.280,00 

67 1087552 N02AA05 oksikodon CODEXY PR 
tableta sa 

produženim 
oslobađanjem 

blister, 30 po 10 mg 
Actavis UK Limited; 

Balkanpharma-Dupnista 
AD; Actavis EHF 

Velika 
Britanija; 

Bugarska; 
Island 

originalno 
pakovanje 

599,80 100 59.980,00 

68 1087251 N02AA05 oksikodon CODEXY PR 
tableta sa 

produženim 
oslobađanjem 

blister, 30 po 20 mg 
Actavis UK Limited; 

Balkanpharma-Dupnista 
AD; Actavis EHF 

Velika 
Britanija; 

Bugarska; 
Island 

originalno 
pakovanje 

986,70 100 98.670,00 

69 1087252 N02AA05 oksikodon CODEXY PR 
tableta sa 

produženim 
oslobađanjem 

blister, 30 po 40 mg 
Actavis UK Limited; 

Balkanpharma-Dupnista 
AD; Actavis EHF 

Velika 
Britanija; 

Bugarska; 
Island 

originalno 
pakovanje 

2.288,80 100 228.880,00 

70 1087253 N02AA05 oksikodon CODEXY PR 
tableta sa 

produženim 
oslobađanjem 

blister, 30 po 80 mg 
Actavis UK Limited; 

Balkanpharma-Dupnista 
AD; Actavis EHF 

Velika 
Britanija; 

Bugarska; 
Island 

originalno 
pakovanje 

3.853,90 100 385.390,00 

71 1109138 C01EB15 trimetazidin 
TRIMETACOR 

MR 

tableta sa 
modifikovanim 
oslobađanjem 

blister, 60 po 35 mg 
S.C. Labormed - 

Pharma S.A. 
Rumunija 

originalno 
pakovanje 

213,30 100 21.330,00 

72 1107701 C07BB12 
nebivolol, 

hidrohlortiazid 
BINEVOL 

PLUS 
film tableta 

blister, 30 po 
(5mg+12,5mg) 

Pharmaswiss d.o.o., 
Beograd 

Republika 
Srbija 

originalno 
pakovanje 

333,30 100 33.330,00 
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73 1107702 C07BB12 
nebivolol, 

hidrohlortiazid 
BINEVOL 

PLUS 
film tableta 

blister, 30 po 
(5mg+25mg) 

Pharmaswiss d.o.o., 
Beograd 

Republika 
Srbija 

originalno 
pakovanje 

358,20 100 35.820,00 

74 1103351 C09CA01 losartan ERYNORM film tableta blister, 30 po 50 mg Hemofarm a.d. 
Republika 

Srbija 
originalno 
pakovanje 

175,90 100 17.590,00 

75 1103350 C09CA01 losartan ERYNORM film tableta 
blister, 30 po 100 

mg 
Hemofarm a.d. 

Republika 
Srbija 

originalno 
pakovanje 

380,80 100 38.080,00 

76 1103643 C09DB01 
valsartan, 
amlodipin 

DITENZIN film tableta 
blister, 30 po (160 

mg + 5 mg) 
Zdravlje AD Leskovac 

Republika 
Srbija 

originalno 
pakovanje 

375,80 100 37.580,00 

77 1103641 C09DB01 
valsartan, 
amlodipin 

DITENZIN film tableta 
blister, 30 po (80 

mg + 5 mg) 
Zdravlje AD Leskovac 

Republika 
Srbija 

originalno 
pakovanje 

260,80 100 26.080,00 

78 1103645 C09DB01 
valsartan, 
amlodipin 

DITENZIN film tableta 
blister, 30 po (160 

mg + 10 mg) 
Zdravlje AD Leskovac 

Republika 
Srbija 

originalno 
pakovanje 

390,30 100 39.030,00 

79 1134308 G04CB02 dutasterid STERUDA kapsula, meka blister, 30 po 0,5 mg Pliva Hrvatska d.o.o. Hrvatska 
originalno 
pakovanje 

688,10 100 68.810,00 

80 0040241 H05AA02 teriparatid 
TERIPARATID 

PLIVA 

rastvor za 
injekciju u 

napunjenom 
injekcionom penu 

napunjen injekcioni 
pen, 1 po 2,4 ml 
(20mcg/80µL) 

Teva Pharma B.V.; 
Pliva Hrvatska d.o.o.; 
Teva Gyogyszergzar 

ZRT 

Holandija; 
Hrvatska; 
Mađarska 

originalno 
pakovanje 

23.621,40 100 2.362.140,00 

81 1327403 J02AC02 itrakonazol KANAZOL kapsula, tvrda blister, 5 po 100 mg Slaviamed d.o.o.  
Republika 

Srbija 
originalno 
pakovanje 

353,70 100 35.370,00 

82 1059000 M05BA06 
ibandronska 

kiselina 
IDIKA film tableta blister, 1 po 150 mg 

Stada Arzneimittel AG; 
Stadapharm GmbH; 

Synthon Hispania, S.L. 

Nemačka; 
Nemačka, 

Španija 

originalno 
pakovanje 

486,40 100 48.640,00 

83 1072046 N06AX21 duloksetin 
DULOKSETIN 

TEVA 
gastrorezistentna 

kapsula, tvrda 
blister, 28 po 30 mg 

Merckle GmbH; Teva 
Pharmaceutical Works 

Co.Ltd.; Teva UK 
Limited;  Pliva Hrvatska 

d.o.o. 

Nemačka; 
Mađarska; 

Velika 
Britanija; 
Hrvatska 

originalno 
pakovanje 

561,80 100 56.180,00 

84 1072047 N06AX21 duloksetin 
DULOKSETIN 

TEVA 
gastrorezistentna 

kapsula, tvrda 
blister, 28 po 60 mg 

Merckle GmbH; Teva 
Pharmaceutical Works 

Co.Ltd.; Teva UK 
Limited;  Pliva Hrvatska 

d.o.o. 

Nemačka; 
Mađarska; 

Velika 
Britanija; 
Hrvatska 

originalno 
pakovanje 

1.121,60 100 112.160,00 
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-у делу „УКУПНA вредност без ПДВ-а“ мења се укупна процењена вредност набавке тако да износи 40.408.350,00 динара без ПДВ-а. 

6.  У прилогу В конкурсне документације – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене врше се следеће измене: 

 - мења се редослед назива колона у табели тако да сада гласе:  

  „Партија“  

 „ЈКЛ“ 

 „Предмет набавке“ 

 „Фармацеутски облик“ 

 „Паковање и јачина лека“ 

 „Назив произвођача лека“ 

 „Јединица мере“ 

 „Количина“ 

 „Јединична цена“ 

 „Укупна цена без ПДВ-а“ 

 „Стопа ПДВ-а“ 

 „Износ ПДВ-а“ 

 „Укупна цена са ПДВ-ом“. 

- после партије 62, додају се партије од 63 - 84, тако да Образац бр. 4.1 гласи: 

Партија ЈКЛ  
Предмет 
набавке 

Фармацеутски 
облик 

Паковање и 
јачина лека  

Назив 
произвођача 

лека 

Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 

цена 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-
а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

63 1103380 IPERTAZIN film tableta 
blister, 56 po 62,5 

mg 

Pharmascience 
International 

Limited 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din. 

64 1103381 IPERTAZIN film tableta 
blister, 56 po 125 

mg 

Pharmascience 
International 

Limited 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.      -   din. 

65 1328609 AMALIBRA film tableta 
blister, 30 po 

(300mg + 600mg) 
Pliva Hrvatska 

d.o.o. 
оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  
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66 1087551 CODEXY PR 
tableta sa 

produženim 
oslobađanjem 

blister, 30 po 5 mg 

Actavis UK Limited; 
Balkanpharma-
Dupnista AD; 
Actavis EHF 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

67 1087552 CODEXY PR 
tableta sa 

produženim 
oslobađanjem 

blister, 30 po 10 mg 

Actavis UK Limited; 
Balkanpharma-
Dupnista AD; 
Actavis EHF 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

68 1087251 CODEXY PR 
tableta sa 

produženim 
oslobađanjem 

blister, 30 po 20 mg 

Actavis UK Limited; 
Balkanpharma-
Dupnista AD; 
Actavis EHF 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

69 1087252 CODEXY PR 
tableta sa 

produženim 
oslobađanjem 

blister, 30 po 40 mg 

Actavis UK Limited; 
Balkanpharma-
Dupnista AD; 
Actavis EHF 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

70 1087253 CODEXY PR 
tableta sa 

produženim 
oslobađanjem 

blister, 30 po 80 mg 

Actavis UK Limited; 
Balkanpharma-
Dupnista AD; 
Actavis EHF 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

71 1109138 
TRIMETACOR 

MR 

tableta sa 
modifikovanim 
oslobađanjem 

blister, 60 po 35 mg 
S.C. Labormed - 

Pharma S.A. 
оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

72 1107701 
BINEVOL 

PLUS 
film tableta 

blister, 30 po 
(5mg+12,5mg) 

Pharmaswiss 
d.o.o., Beograd 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

73 1107702 
BINEVOL 

PLUS 
film tableta 

blister, 30 po 
(5mg+25mg) 

Pharmaswiss 
d.o.o., Beograd 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

74 1103351 ERYNORM film tableta blister, 30 po 50 mg Hemofarm a.d. 
оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

75 1103350 ERYNORM film tableta 
blister, 30 po 100 

mg 
Hemofarm a.d. 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

76 1103643 DITENZIN film tableta 
blister, 30 po (160 

mg + 5 mg) 
Zdravlje AD 
Leskovac 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

77 1103641 DITENZIN film tableta 
blister, 30 po (80 mg 

+ 5 mg) 
Zdravlje AD 
Leskovac 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

78 1103645 DITENZIN film tableta 
blister, 30 po (160 

mg + 10 mg) 
Zdravlje AD 
Leskovac 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

79 1134308 STERUDA kapsula, meka blister, 30 po 0,5 mg 
Pliva Hrvatska 

d.o.o. 
оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  
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80 0040241 
TERIPARATID 

PLIVA 

rastvor za 
injekciju u 

napunjenom 
injekcionom 

penu 

napunjen injekcioni 
pen, 1 po 2,4 ml 
(20mcg/80µL) 

Teva Pharma B.V.; 
Pliva Hrvatska 
d.o.o.; Teva 

Gyogyszergzar 
ZRT 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

81 1327403 KANAZOL kapsula, tvrda blister, 5 po 100 mg Slaviamed d.o.o.  
оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

82 1059000 IDIKA film tableta blister, 1 po 150 mg 

Stada Arzneimittel 
AG; Stadapharm 
GmbH; Synthon 
Hispania, S.L. 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

83 1072046 
DULOKSETIN 

TEVA 
gastrorezistentna 

kapsula, tvrda 
blister, 28 po 30 mg 

Merckle GmbH; 
Teva 

Pharmaceutical 
Works Co.Ltd.; 

Teva UK Limited;  
Pliva Hrvatska 

d.o.o. 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

84 1072047 
DULOKSETIN 

TEVA 
gastrorezistentna 

kapsula, tvrda 
blister, 28 po 60 mg 

Merckle GmbH; 
Teva 

Pharmaceutical 
Works Co.Ltd.; 

Teva UK Limited;  
Pliva Hrvatska 

d.o.o. 

оригинално 
паковање 

100          -   din.  10%      -   din.       -   din.  

 

Пречишћен текст конкурсне документације, Прилог Б и Прилог В конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе А и Листе А1 Листе 
лекова за 2018. годину – нови лекови, број ЈН 404-1-110/18-36, који садрже горе наведене измене биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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60018.65/178 


