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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку лекова са Листе А и 
Листе А1 Листе лекова, број 404-1-110/16-48, 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 следећe изменe конкурсне документације за 
јавну набавку лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-110/16-48: 
 

1. У Прилогу Б – Техничка спецификација/Списак партија, врше се следеће измене: 

 За партију 483 - SIMVASTATIN-TEVA, blister, 28 po 10 mg, мења се процењена 
вредност за партију, тако да износи 623,00 динара без ПДВ-а, 

 За партију 815 - BICADEX, blister, 28 po 50 mg, мења се процењена вредност за 
партију, тако да износи 15.624.840,00 динара без ПДВ-а, 

 За партију 983 – BROMOKRIPTIN, blister, 30 po 2,5 mg, мења се процењена вредност 
за партију, тако да износи 5.320.800,00 динара без ПДВ-а 

 За партију 1012 – HLORPROMAZIN, blister, 50 po 25 mg, мења се процењена 
вредност за партију, тако да износи 16.921.100,00 динара без ПДВ-а 

 Мења се укупна процењена вредност тако да износи 18.898.800.784,50 динара без 
ПДВ-а. 

2. У прилогу В конкурсне документације - образац бр 4.1 - понуда за јавну набавку лекова са 
Листе А и Листе А1 Листе лекова, који у себи садржи образац структуре цене са упутством 
како да се попуни, врше се следеће измене: 

 За партију 602 - VЕXIMET, blister, 30 po 5 mg, мења се количина тако да сада износи 
20 оригиналних паковања, 

 За партију 603 – VЕXIMET, blister, 30 po 10 mg, мења се количина тако да сада 
износи 10 оригиналних паковања. 

 

Измењен прилог Б конкурсне документације – Техничка спецификација и прилог В – 
Образац 4.1 - Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене, који садрже све 
измене наведене у овом допису биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 
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