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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе 
Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-28, 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 Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-28: 

1. У делу I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, врше се следеће измене: 

- на страни 3 конкурсне документације, мења се тачка 9. тако да гласи: 

„ 9. Оквирни споразум се закључује на период од: 

9.1. 12 (дванаест) месеци од дана примене за партије: 1-19, 21-149, 151, 153-202, 204-
223, 225-261, 263-304, 306-317, 319-324, 326-337, 339-351 и 353-396 

9.2. 6 (шест) месеци од дана примене за партије: 20, 150, 152, 203, 224, 262, 305, 318, 
325, 338 и 352.“ 

2. У делу VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, врше се следеће измене: 

- на страни 19 конкурсне документације, под тачком g), мења се тачка 1. тако да гласи: 

„1) 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, 107/12, 113/17–др. закони 105/17–др. 
закон), 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.“ 

- на страни 20 конкурсне документације, мења се тачка 6.1 тако да гласи: 

„ 6.1 Понуђач  је  обавезан  да  уз  понуду  достави  бланко  меницу,  која  мора  бити  
евидентирана  у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ 
доставити извод из регистра Народне банке Србије) и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и потписано 
менично овлашћење, са роком важења не краћим од рока важења понуде, у висини 
од 5% од вредности достављене понуде. Уз меницу мора бити достављена копија 
картона депонованих потписакоји је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу -писму.“ 

3. У делу VII. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, врше се следеће измене: 

-   на страни 29 конкурсне документације додаје се тачка 2.3 тако да гласи: 

„2.3. Овај оквирни споразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци од дана 
примене за партије 1-19, 21-149, 151, 153-202, 204-223, 225-261, 263-304, 306-317, 319-
324, 326-337, 339-351 и 353-396,  односно  за период од 6 (шест) месеци од дана 
примене за партије 20, 150, 152, 203, 224, 262, 305, 318, 325, 338 и 352.“ 

4. У Прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација, вршe се следећe изменe:  

- за партију 20 - askorbinska kiselina 500 mg, мењају се подаци наведени у колонама: 

 „Количина за РФЗО“ тако да сада гласи „500.000“ јединица мере, уместо „1.000.000“, 
 „Укупна количина“ тако да сада гласи „536.750“ јединица мере, уместо „1.036.750“, 
 „Процењена вредност за РФЗО“ тако да сада износи „18.990.000“, уместо 

„37.980.000,00“, 
 „Укупна процењена вредност“ тако да сада износи „20.385.765,00“ уместо 

„39.375.765,00“. 
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- за партију 150- metoprolol 5 mg, мењају се подаци наведени у колонама: 
 „Количина за РФЗО“ тако да сада гласи „33.250“ јединица мере, уместо „66.500“, 
 „Укупна количина“ тако да сада гласи „34.500“ јединица мере, уместо „67.750“, 
 „Процењена вредност за РФЗО“ тако да сада износи „2.576.210,00“, уместо 

„5.152.420,00“, 
 „Укупна процењена вредност“ тако да сада износи „2.673.060,00“ уместо 

„5.249.270,00“. 

- за партију 203- tigeciklin 50 mg, мењају се подаци наведени у колонама: 

 „Количина за РФЗО“ тако да сада гласи „9.500“ јединица мере, уместо „19.000“, 
 „Укупна количина“ тако да сада гласи „10.000“ јединица мере, уместо „19.500“, 
 „Процењена вредност за РФЗО“ тако да сада износи „51.632.120,00“, уместо 

„103.264.240,00“, 
 „Укупна процењена вредност“ тако да сада износи „54.349.600,00“ уместо 

„105.981.720,00“. 

- за партију 224- imipenem, cilastatin, 500 mg + 500 mg, мењају се подаци наведени у 
колонама: 

 „Количина за РФЗО“ тако да сада гласи „47.500“ јединица мере, уместо „95.000“, 
 „Укупна количина“ тако да сада гласи „59.700“ јединица мере, уместо „107.200“, 
 „Процењена вредност за РФЗО“ тако да сада износи „24.300.525,00“, уместо 

„48.601.050,00“, 
 „Укупна процењена вредност“ тако да сада износи „30.541.923,00“. уместо 

„54.842.448,00“. 

Сходно горе наведеним изменама, мењају се и подаци наведени у колонама: 

 „Процењена вредност за РФЗО“, тако да сада износи „8.222.153.666,28“ динара без 
ПДВ-а, уместо „8.319.652.521,28“ и 

 „Укупна процењена вредност“, тако да сада износи „8.836.403.556,05“ динара без ПДВ-
а, уместо „8.933.902.411,05“. 

5. Сходно изменама наведеним у тачки 4 ове измене конкурсне документације, врши се и 
измена у Прилогу В конкурсне документације – Образац понуде бр. 4.1. који у себи садржи 
образац структуре цене, а која се односи на количине за партије 20, 150, 203 и 224. 

 Tакође, у Прилогу В конкурсне документације мења се назив партије 85, тако да сада 
гласи „glukoza, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, 
prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, 
magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, cink-sulfat, prečišćeno sojino ulje, 
trigliceridi, srednje dužine lanca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 
kiselinama, za centralni i periferni venski kateter, 1206 ml“,. 

Пречишћен текст конкурсне документације, Прилог Б и Прилог В конкурсне 
документације за јавну набавку Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, 
број ЈН 404-1-110/19-28, који садрже горе наведене измене биће објављени на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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