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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова за лечење лица која 

нису осигурана код РФЗО, број ЈН 404-1-110/19-98, сходно члану 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

У складу са додатним појашњењима број 404-1-93/19-13 и 404-1-93/19-14 од 16.01.2020. године, 
Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Лековa за 
лечење лица која нису осигурана код РФЗО, број ЈН 404-1-110/19-16, сходно члану 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 
 1. У делу I. Конкурсне документације - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, на страни 3, 
мења се тачка 2. тако да гласи: 

„2. Предмет јавне набавке обликован је у 589 (петстотинаосамдесетдевет) партија.“ 
 

 2. У делу II. Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 4, мења се 
тачка 2. тако да гласи: 

„2. Предмет јавне набавке обликован је 589 (петстотинаосамдесетдевет) партија наведених у 
Прилогу Б – Техничка спецификација/Списак партија.“  

3. У делу VI. Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА: 

- на страни 19, у оквиру тачке 2.1 под g), мења се подтачка 1) тако да гласи: 

„ 1) Важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на дан отварања понуда, осим 
уколико понуђач за партије 19, 22, 63, 131, 133, 146, 151, 154, 166, 167, 211, 214, 258, 315, 346, 365, 369, 
373, 412, 432, 438, 439, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 477, 478 и 522 нуди лек који се налази на Д 
Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања или 
изјаву, дату на сопственом обрасцу, у којој ће бити наведени број и датум Решења о стављању у 
промет лека, као и интернет адреса на којој се може наћи Решење АЛИМС о стављању у промет 
лека. 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. закон и 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 22, у тачки 9. мења се тачка 9.1, тако да сада гласи: 

„9.1 Предметна јавна набавка је обликована у 589 (петстотинаосамдесетдевет) партија.“ 

4. У делу VII Конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, на страни 31, у члану 
8., мења се тачка 8.1. тако да 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% вредности добара испоручених са 
закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да тражи накнаду стварне штете, а 
може и да раскине уговор.“ 

5. У делу VII Конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА, на страни 35, у члану 5., мења се 
тачка 5.1, тако да сада гласи: 
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„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 предметног добра за које је прекорачио 
рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са 
закашњењем.“ 

8. У Прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА врше се следеће 
измене: 

- бришу се партије 590, 591, 592, 593 и 594;   

- мења се укупна процењена вредност без ПДВ-а тако да уместо 636.146.693,84 сада износи 
635.629.743,24. 

  9. У складу са изменама наведеним у тачки 8. ове измене Конкурсне документације, врши се 
измена Прилога В Конкурсне документације – ОБРАЗАЦ БР. 4.1 – понуда за јавну набавку, Лекови за 
лечење лица која нису осигурана код РФЗО, који у себи садржи образац структуре цене са упутством 
како да се попуни, тако што се бришу партије 590, 591, 592, 593 и 594; 

 

Пречишћен текст конкурсне документције, измењени Прилог Б – Техничка спецификација 
као и Прилог В - OБРАЗАЦ БР. 4.1 – понуда за јавну набавку Лекови за лечење лица која нису 
осигурана код РФЗО, број ЈН 404-1-110/19-98, биће објављени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
59020.11/30 

Сагласни: 

_____________________ 

Катарина Думнић 

_____________________ 

Оливера Ђурић 

_____________________ 

Марија Атанасијевић 


