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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 

 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку набавку Лекови са Листе 
А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, број ЈН 404-1-110/19-84, сходно члану 63. став 1. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Услед техничке грешке, Комисија наручиоца доноси следећу измену конкурсне 

документације за јавну набавку Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, број ЈН 
404-1-110/19-84, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15): 

 
1. На страни бр.3 конкурсне документације, у делу I. Општи подаци о јавној набавци, став 

1, мења се редни број јавне набавке тако да гласи 404-1-110/19-84; 

2. Брише се број „174“ у следећим деловима конкурсне документације: 

 на страни бр.4, у делу II. Техничка спецификација, у тачкама 6, 8 и 10, 

 на страни бр. 6, у делу III. Услови за учешће и доказивање испуњености 
учешћа, у тачки 3.4, 

 на страни бр. 8, у делу IV. Критеријум за доделу уговора, у тачки 4, 

 на страни бр. 19, у делу V. Обрасци који чине саставни део понуде, Образац 
бр. 11, у делу Напомена и 

 на страни бр. 20, у делу VI. Упутство понуђачима, у тачкама 2.1.g.1 и 2.1.g.3, 

сходно чему понуђач може понудити лек који се налази на Листи Д Листе лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања за партије бр. 
171, 172, 173 и 1370 (а, не и за 174); 

3. У Прилогу В конкурсне документације – Образац бр. 4.1 – понуда за јавну набавку 
Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, број ЈН 404-1-110/19-84, 
који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, мења се 
табела у делу партија бр. 171, 172, 173, 174 и 1370 и то на следећи начин: 

 за партију бр. 171 брише се ЈКЛ, заштићено име лека, назив произвођача 
лека, држава производње лека, јединица мере и укупна количина, а 
паковање и јачина лека се мења тако да, уместо „blister 30 po 4 mg“, гласи „4 
mg“, 

 за партије бр. 172 и 173, брише се укупна количина, а у делу паковање и 
јачина лека, где су првобитно била празна поља, додаје се 2mg (за партију 
172) и 8mg (за партију 173), 

 за партију бр. 174 додаје се ЈКЛ „1102519“, заштићено име лека „MOLICOR“, 
паковање и јачина лека „blister, 60 po 2 mg“, назив произвођача лека „Union-
Medic d.o.o Novi Sad“, држава производње лека „Republika Srbija“ и јединица 
мере „оригинално паковање“, 

 за партију бр. 1370 додаје се паковање и јачина лека „2%“, a брише се укупна 
количина; 

4. У Прилогу В конкурсне документације, у делу Упутства, став 3, брише се број „174“. 
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Пречишћен текст конкурсне документације, Обрасца бр. 11 и Прилога В конкурсне 
документације – Образац понуде бр. 4.1 који у себи садржи образац структуре цене са 
упутством како да се попуни, за јавну набавку Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 
2020. годину, број ЈН 404-1-110/19-84, који садржи горе наведену измену, биће објављен на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
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