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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе 
Ц Листе лекова за 2019. годину, број 404-1-110/19-41, 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 Лекова са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, број 404-1-110/19-41: 

1. У делу I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ врши се измена тачке 9. тако да гласи: 
 

„9. Оквирни споразум се закључује на период од: 

9.1. 12 (дванаест) месеци од дана примене за партије: 1-14, 16-43, 45-51, 54-57 
9.2. 8 (осам) месеци од дана примене за партије: 52 и 53 
9.3. 6 (шест) месеци од дана примене за партије: 15 и 44.“ 

2. У делу II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, додају се тачке 11. и 12. тако да гласе: 

„11. Уколико понуђач достави понуду за лекове који су предмет партија 7, 8, 9, 10 и/или 11, у 
обавези је да уз лек обезбеди, о свом трошку, за све пацијенте на терапији овим лековима, 
потребан број PCR тестова у складу са стручним смерницама за лечење ових пацијената, као и 
лек ribavirin у количини која је пропорционална количини лека коју понуђач нуди за одређену 
партију, и довољна је за комбиновану терапију свих пацијената који се лече предметним леком 
(пацијенти чије је лечење у току и новоуведени пацијенти). Понуђач доказује да се обавезује на 
наведено достављањем Изјаве, дате на сопственом обрасцу, која мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица.“ 

„12. Уколико понуђач достави понуду за лекове који су предмет партије 37, у обавези је да уз 
лек обезбеди, о свом трошку, најмање 90 тестова за генотипизацију HCV и најмање 90 тестова 
за квалитативни PCR, неопходних за новоуведене пацијенте, и ribavirin у количини која је 
пропорционална количини лека коју понуђач нуди за партију 37, и довољна је за комбиновану 
терапију свих пацијената који се лече предметним леком (пацијенти чије је лечење у току и 
новоуведени пацијенти). Понуђач доказује да се обавезује на наведено достављањем Изјаве, 
дате на сопственом обрасцу, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица.“ 

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

-   на страни 19. конкурсне документације, у оквиру тачке 2.1.под g), додају се подтачке 4) и 5) 
тако да гласе: 

„4) Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица да ће, уколико 
достави понуду за лекове који су предмет партија 7, 8, 9, 10 и/или 11,  о свом трошку, за све 
пацијенте на терапији овим лековима, обезбедити потребан број PCR тестова у складу са 
стручним смерницама за лечење ових пацијената, као и лек ribavirin у количини која је 
пропорционална количини лека коју понуђач нуди за одређену партију, и довољна је за 
комбиновану терапију свих пацијената који се лече предметним леком (пацијенти чије је 
лечење у току и новоуведени пацијенти). 

5) Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица да ће, уколико 
достави понуду за лекове који су предмет партије 37, о свом трошку, обезбедити најмање 90 
тестова за генотипизацију HCV и најмање 90 тестова за квалитативни PCR, неопходних за 
новоуведене пацијенте, и ribavirin у количини која је пропорционална количини лека коју 
понуђач нуди за партију 37, и довољна је за комбиновану терапију свих пацијената који се лече 
предметним леком (пацијенти чије је лечење у току и новоуведени пацијенти).“ 

4. У делу VIII. Модел оквирног споразума, мења се тачка 2.3 тако да гласи: 
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„2.3 Овај оквирни споразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци од дана 
потписивања за партије 1-14, 16-43, 45-51, 54-57, односно за период од 8 (осам) месеци од 
дана потписивања за партије 52 и 53, односно 6 (шест) месеци од дана потписивања за партије 
15 и 44, а примењује се од __.__.20__. године.“ 

5. Услед измене количина за лекове који су предмет ове јавне набавке за наручиоца Фонд за 
СОВО, у прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација/списак партија, 
мењају се количине и процењене вредности за наведеног наручиоца, за партије 5, 10, 11, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 32, 39, 43, 44, 49 и 55, као и укупна процењена 
вредност за наручиоца Фонд за СОВО, како следи:  

РБ 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Јачина 

лека 
Јединица 

мере 

Процењена 
јединична 

цена 

Количина 
за Фонд 
за СОВО 

Процењена 
вредност за 

Фонд за 
СОВО 

5 darbepoetin alfa 
rastvor za 
injekciju 

10 mcg i 
20 mcg i 
30 mcg i 
60 mcg 

mcg 133,81 30.000 4.014.300,00 

10 sofosbuvir, ledipasvir film tableta 
400 mg +  

90 mg 
tableta 41.380,67 168 6.951.952,56 

11 elbasvir, grazoprevir film tableta 
50 mg +  
100 mg 

tableta 29.772,91 84 2.500.924,44 

14 idarubicin 10 mg 
liofilizat za 
rastvor za 
injekciju 

10 mg 
bočica 

staklena 
12.406,00 60 744.360,00 

15 
rituksimab 100 mg i 500 

mg 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

100 mg bočica 19.883,05 100 1.988.305,00 

500 mg bočica 99.329,60 80 7.946.368,00 

Укупно за партију 15 9.934.673,00 

16 rituksimab 1400 mg 
rastvor za 
injekciju 

1400 mg 
bočica 

staklena 
175.424,70 8 1.403.397,60 

17 trastuzumab 440 mg 

prašak i 
rastvarač za 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

440 mg bočica 176.297,40 18 3.173.353,20 

18 trastuzumab 600 mg 
rastvor za 
injekciju 

600 mg 
bočica 

staklena 
158.667,70 18 2.856.018,60 

19 cetuksimab 
rastvor za 

infuziju 
100 mg 

bočica 
staklena 

19.753,60 260 5.135.936,00 

20 
bevacizumab 100 mg i 

400 mg 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 
100 mg bočica 31.143,10 20 622.862,00 

Укупно за партију 20 5.611.990,00 

21 panitumumab 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

100 mg 
bočica 

staklena 
42.714,60 170 7.261.482,00 

24 
trastuzumab emtanzin 

100 mg 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

100 mg 
bočica 

staklena 
193.205,70 0 0,00 

25 
trastuzumab emtanzin 

160 mg 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

160 mg 
bočica 

staklena 
308.922,00 0 0,00 

26 obinutuzumab 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

1000 mg 
bočica 

staklena 
136.706,80 9 1.230.361,20 

30 
sunitinib 12,5 mg, 25 

mg i 50 mg 

kapsula, tvrda 12,5 mg kapsula 4.210,72 336 1.414.801,92 

kapsula, tvrda 50 mg kapsula 16.748,50 672 11.254.992,00 

Укупно за партију 30 12.669.793,92 



 
 

32 nilotinib kapsula, tvrda 200 mg kapsula 3.363,69 336 1.130.199,84 

39 vedolizumab 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

300 mg 
bočica 

staklena 
163.002,00 20 3.260.040,00 

43 
infliksimab - biološki 

sličan lek 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

100 mg 
bočica 

staklena 
22.256,40 360 8.012.304,00 

44 adalimumab 
rastvor za 
injekciju 

40 mg 
injekcioni 

špric 
39.678,65 160 6.348.584,00 

49 
tocilizumab, 80 mg, 200 

mg i 400 mg 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

80 mg i 
200 mg i 
400 mg 

mg 157,47 2.800 440.916,00 

55 zoledronska kiselina 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

4 mg 
bočica/ 
bočica 

staklena 
5.238,20 40 209.528,00 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 109.041.254,72 

6. Врши се измена укупних количина и процењених вредности по партијама, за партије 
партије 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 32, 39, 43, 44, 49 и 55, као и укупна 
процењена вредност јавне набавке, како следи: 

РБ 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Јачина 

лека 
Јединица 

мере 

Процењена 
јединична 

цена 

Укупна 
количина 

Укупна 
процењена 
вредност 

5 darbepoetin alfa 
rastvor za 
injekciju 

10 mcg i 
20 mcg i 
30 mcg i 
60 mcg 

mcg 133,81 1.530.000 204.729.300,00 

10 sofosbuvir, ledipasvir film tableta 
400 mg +  

90 mg 
tableta 41.380,67 1.036 42.870.374,12 

11 elbasvir, grazoprevir film tableta 
50 mg +  
100 mg 

tableta 29.772,91 1.008 30.011.093,28 

14 idarubicin 10 mg 
liofilizat za 
rastvor za 
injekciju 

10 mg 
bočica 

staklena 
12.406,00 660 8.187.960,00 

15 
rituksimab 100 mg i 500 

mg 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

100 mg bočica 19.883,05 1.200 23.859.660,00 

500 mg bočica 99.329,60 1.480 147.007.808,00 

Укупно за партију 15 170.867.468,00 

16 rituksimab 1400 mg 
rastvor za 
injekciju 

1400 mg 
bočica 

staklena 
175.424,70 1.608 282.082.917,60 

17 trastuzumab 440 mg 

prašak i 
rastvarač za 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

440 mg bočica 176.297,40 468 82.507.183,20 

18 trastuzumab 600 mg 
rastvor za 
injekciju 

600 mg 
bočica 

staklena 
158.667,70 2.018 320.191.418,60 

19 cetuksimab 
rastvor za 

infuziju 
100 mg 

bočica 
staklena 

19.753,60 14.260 281.686.336,00 

20 
bevacizumab 100 mg i 

400 mg 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 
100 mg bočica 31.143,10 2.220 69.137.682,00 

Укупно за партију 20 311.110.390,00 

21 panitumumab 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

100 mg 
bočica 

staklena 
42.714,60 1.470 62.790.462,00 

24 
trastuzumab emtanzin 

100 mg 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

100 mg 
bočica 

staklena 
193.205,70 1.260 243.439.182,00 



 
 

25 
trastuzumab emtanzin 

160 mg 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

160 mg 
bočica 

staklena 
308.922,00 1.260 389.241.720,00 

26 obinutuzumab 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

1000 mg 
bočica 

staklena 
136.706,80 709 96.925.121,20 

30 
sunitinib 12,5 mg, 25 

mg i 50 mg 

kapsula, tvrda 12,5 mg kapsula 4.210,72 3.416 14.383.819,52 

kapsula, tvrda 50 mg kapsula 16.748,50 21.672 362.973.492,00 

Укупно за партију 30 403.170.729,92 

32 nilotinib kapsula, tvrda 200 mg kapsula 3.363,69 124.656 419.304.140,64 

39 vedolizumab 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

300 mg 
bočica 

staklena 
163.002,00 620 101.061.240,00 

43 
infliksimab - biološki 

sličan lek 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

100 mg 
bočica 

staklena 
22.256,40 5.360 119.294.304,00 

44 adalimumab 
rastvor za 
injekciju 

40 mg 
injekcioni 

špric 
39.678,65 6.160 244.420.484,00 

49 
tocilizumab, 80 mg, 200 

mg i 400 mg 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

80 mg i 
200 mg i 
400 mg 

mg 157,47 1.402.800 220.898.916,00 

55 zoledronska kiselina 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

4 mg 
bočica/ 
bočica 

staklena 
5.238,20 640 3.352.448,00 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 7.040.255.630,19 

7. Сходно изменама наведеним у тачки 6. 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 5, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 (ставка 1), 21, 24, 25, 26, 30, 32, 39, 43, 44, 49 и 55.  

Пречишћен текст конкурсне документације, прилога Б – Техничка спецификација/списак 
партија и Прилога В – Образац понуде  за јавну набавку Лекова са Листе Ц Листе лекова за 
2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-41, са горе наведеним изменама, биће објављени на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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