
            
 

 

 
08/2 број: 404-1-91/14-14 
25.12.2014. године 
 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 
 
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку Лекова са А и А1 Листе 
лекова, број ЈН 404-1-110/15-6, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12) 
  

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку Лекова са А и А1 
Листе лекова, број ЈН 404-1-110/15-6: 
 

 
1. У делу II. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ 

ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ  на страни  бр. 4 конкурсне документације врши се 
измена тачке 2. Предмет јавне набавке, тако да иста гласи: 
 
Предмет јавне набавке обликован је у 1222 партије, наведених у делу IV – техничка 
спецификација. 

2. У делу III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  на страни  бр. 5 конкурсне документације 
врши се измена тачке 2. Предмет јавне набавке, тако да иста гласи: 
 
Предмет јавне набавке обликован је у 1222 партије,. 

3. У делу III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  на страни  бр. 5 конкурсне документације 
врши се измена тачке 6., тако да иста гласи: 

Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији, 
осим за лекове из партија 1219, 1220, 1221 и 1222, који морају да буду уписани базу 
података коју води Министарство здравља за дијететске производе.  

 
4. У делу III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  на страни  бр. 5 конкурсне документације 

врши се измена тачке 7., тако да иста гласи: 
За партије 1219, 1220, 1221 и 1222 понуђач је дужан да достави решење Министарства 
здравља о упису у базу података коју води Министарство здравља за дијететске 
производе. 

 
5. У делу IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  на страни  бр. 6 конкурсне документације врши 

се измена става 2. Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца 
датих у конкурсној документацији, одељка 2.1 Понуђач подноси понуду која 
садржи следеће документа тачке 7) документација наведена у одељку III – 
Техничка спецификација, тако да иста гласи: 

- решење Министарства здравља о упису у базу података коју води 
Министарство здравља за дијететске производе за лекове из партија 1219, 
1220, 1221 и 1222; 
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- изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом да ће 
испоручивати лекове са роком трајања од најмање 9 (девет) месеци од дана 
испоруке; 

6. У делу IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  на страни  бр. 9 конкурсне документације врши 
се измена става 10. Могућност подношења понуде за једну или више партија, 
одељка 10.1, Предметна јавна набавка тако да иста гласи: 

       Предметна јавна набавка је обликована у 1222 партије. 

7. У конкурсној документацији мења се ПРИЛОГ 2 – ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ЛЕКОВА – из разлога што се на истом спику налази 11 
лекова који се не могу прометовати у Србији од 01.01.2015. године у сладу са Уредбом 
о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за 
употребу у хуманој медицини чији је режим издавања рецепт („Службени гласник РС  
број 132/14 од 09.12.2014. године), основном Одлуком о највишим ценама лекова за 
употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник 
РС  број 133/14 од 10.12.2014. године) и Исправком Одлуке о  највишим ценама лекова 
за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени 
гласник РС  број 138/14 од 17.12.2014. године), које је усвојила Влада, те не постоји ни 
могућност за прописивање и издавање ових лекова на терет средстава РФЗО-а и то: 

232 1402860 amlodipin AMLODIPIN tableta blister, 20 po 5 mg 

233 1402861 amlodipin AMLODIPIN tableta blister, 20 po 10 mg 

553 1047180 metilprednizolon NIRYPAN tableta blister, 20 po 8 mg 

574 1020183 fenoksimetilpenicilin CLIACIL tableta blister, 20 po 600000 i.j 

575 1020184 fenoksimetilpenicilin CLIACIL tableta blister, 20 po 1200000 i.j. 

576 3020185 fenoksimetilpenicilin CLIACIL prašak za 
sirup 

bočica, 1 po 150 ml 
(60000 i.j./ml) 

775 1082121 tetrazepam TETRAZEPAM-
MIP tableta blister, 20 po 50 mg 

838 1084121 lamotrigin EPITRIGINE 
oralna 

disperzibilna 
tableta 

30 po 2 mg 

840 1084123 lamotrigin EPITRIGINE 
oralna 

disperzibilna 
tableta 

30 po 5 mg 

1126 1182030 naltrekson NALTREXONE film tableta blister, 7 po 50 mg 

1207 7090790 deksametazon, 
neomicin 

DEXAMETHASON-
NEOMYCIN 

kapi za 
uši/oči, 
rastvor 

bočica staklena, 5 ml 
(0,1% + 0,35%) 

 

 Измењен ПРИЛОГ 2 који садржи наведене измене биће објављен дана 
25.12.2014. године на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца 
као ИЗМЕЊЕН ПРИЛОГ 2 – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ЛЕКОВА.  



8. У конкурсној документацији мења се ПРИЛОГ 3 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (ОБРАЗАЦ 4.1) – 
из разлога што се на истом налази 11 лекова који се не могу прометовати у Србији од 
01.01.2015. године у сладу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о критеријумима 
за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања 
рецепт („Службени гласник РС  број 132/14 од 09.12.2014. године), основном Одлуком о 
највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на 
рецепт („Службени гласник РС  број 133/14 од 10.12.2014. године) и Исправком Одлуке 
о  највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања 
на рецепт („Службени гласник РС  број 138/14 од 17.12.2014. године), које је усвојила 
Влада, те не постоји ни могућност за прописивање и издавање ових лекова на терет 
средстава РФЗО-а и то: 

232 1402860 amlodipin AMLODIPIN tableta blister, 20 po 5 mg 
233 1402861 amlodipin AMLODIPIN tableta blister, 20 po 10 mg 

553 1047180 metilprednizolon NIRYPAN tableta blister, 20 po 8 mg 

574 1020183 fenoksimetilpenicilin CLIACIL tableta blister, 20 po 600000 i.j 

575 1020184 fenoksimetilpenicilin CLIACIL tableta blister, 20 po 1200000 
i.j. 

576 3020185 fenoksimetilpenicilin CLIACIL prašak za 
sirup 

bočica, 1 po 150 ml 
(60000 i.j./ml) 

775 1082121 tetrazepam TETRAZEPAM-
MIP tableta blister, 20 po 50 mg 

838 1084121 lamotrigin EPITRIGINE 
oralna 

disperzibilna 
tableta 

30 po 2 mg 

840 1084123 lamotrigin EPITRIGINE 
oralna 

disperzibilna 
tableta 

30 po 5 mg 

1126 1182030 naltrekson NALTREXONE film tableta blister, 7 po 50 mg 

1207 7090790 deksametazon, 
neomicin 

DEXAMETHASON-
NEOMYCIN 

kapi za 
uši/oči, 
rastvor 

bočica staklena, 5 ml 
(0,1% + 0,35%) 

 

Нови образац понуде који садржи наведене измене биће објављен дана 25.12.2014. године 
на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца као ИЗМЕЊЕН 
ПРИЛОГ 3 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БР. 4.1. Понуђачи су дужни да понуду доставе на новом 
исправљеном обрасцу  

 
Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све претходно наведене 

измене биће накнадно објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 

    
 
 
 

 
 
 
 
62014.119/1 

 
Комисија за јавну набавку 

 
 


	 
	 
	 
	- решење Министарства здравља о упису у базу података коју води Министарство здравља за дијететске производе за лекове из партија 1219, 1220, 1221 и 1222;
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	- изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом да ће испоручивати лекове са роком трајања од најмање 9 (девет) месеци од дана испоруке;




