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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку набавку Лекови са Листе 
А и Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-110/20-53, сходно члану 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 А и Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-110/20-53, сходно члану 63. став 1. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 

 

1. У Прилогу Б конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА: 

- мења се назив колоне „Количина за осигурана лица РФЗО“ у „Количина“, а назив 
колоне „Процењена вредност за осигурана лица РФЗО“ у „Процењена вредност 
РФЗО“ 

- на страни 38, у делу партије бр. 794 - ЈКЛ 1329081, мења се заштићено име лека 
тако да, уместо „ALVOLAMID T“ сада гласи „FOVELID“, назив произвођача лека тако 
да уместо „Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.“ сада гласи „Alkaloid AD Skoplje; 
Pharmathen S.A.“ и држава производње лека тако да уместо „Republika Srbija; Grčka“ 
сада гласи „Makedonija; Grčka“. 

- на страни 38, у делу партије бр. 795 – ЈКЛ 1329080, мења се заштићено име лека 
тако да, уместо „ALVOLAMID T“ сада гласи „FOVELID“, назив произвођача лека тако 
да уместо „Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.“ сада гласи „Alkaloid AD Skoplje; 
Pharmathen S.A.“ и држава производње лека тако да уместо „Republika Srbija; Grčka“ 
сада гласи „Makedonija; Grčka“. 

- на страни 1, у делу партије бр. 3 – ЈКЛ 1122846, у колони „Процењена вредност 
РФЗО“ додаје се „1.093,00“, сходно чему вредност у колони „Укупна процењена 
вредност без ПДВ-а“ сада гласи „12.023,00“. 

- на страни 68, мења се Укупна процењена вредност без ПДВ-а за све партије, тако 
да сада гласи „10.419.674.641,30“. 

2. У Прилогу В конкурсне документације – Образац бр. 4.1 – понуда за јавну набавку Лекови 
са Листе А и Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-110/20-53, који у себи садржи образац 
структуре цене са упутством како да се попуни: 

- на страни 48, у делу партије бр. 794 - ЈКЛ 1329081, мења се заштићено име лека 
тако да, уместо „ALVOLAMID T“ сада гласи „FOVELID“, назив произвођача лека тако 
да уместо „Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.“ сада гласи „Alkaloid AD Skoplje; 
Pharmathen S.A.“ и држава производње лека тако да уместо „Republika Srbija; Grčka“ 
сада гласи „Makedonija; Grčka“. 

- на страни 48, у делу партије бр. 795 – ЈКЛ 1329080, мења се заштићено име лека 
тако да, уместо „ALVOLAMID T“ сада гласи „FOVELID“, назив произвођача лека тако 
да уместо „Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.“ сада гласи „Alkaloid AD Skoplje; 
Pharmathen S.A.“ и држава производње лека тако да уместо „Republika Srbija; Grčka“ 
сада гласи „Makedonija; Grčka“. 

Пречишћен текст Прилога Б конкурсне документације – Техничка 
спецификација/Списак партија 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, број ЈН 404-1-110/20-53, који садржи 
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горе наведену измену, биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 
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