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08/2 број: 404-1-38/17-24 
17.10.2017. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе A 
и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-38, 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 
Лековa са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-38: 
 
1. У конкурсној документацији врше се следеће измене: 

 
- на страни 21 мења се тачка 8.6 тако да гласи: 
„8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 26.10.2017. године 
до 10:00 часова, без обзира на начин како су послате.“; 
 
- на страни 23 мења се тачка 15.1 тако да гласи: 
„15.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 26.10.2017. године са почетком у 
12:00 часова“; 
 
- на страни 23 мења се тачка 17.2 тако да гласи: 
„17.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 26.10.2017. године 
до 10:00 часова, без обзира на начин на који су послате“; 
 
 

2. У Прилогу Б – Техничка спецификација, врше се следеће измене:  

- за партију 465 – ERYNORM PLUS, film tableta, 28 po (50 mg+12,5 mg), мења се „количина за 
набавку РФЗО“ на 5 оригиналних паковања, мења се „количина за набавку Ф СОВО“ на 0, 
„укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 5 оригиналних паковања, „процењена 
вредност партије РФЗО“ тако да износи 1.195,50 динара без ПДВ-а, „процењена вредност 
партије Ф СОВО“ тако да износи 0,00 динара без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ тако да 
износи 1.195,50 динара без ПДВ-а; 

- за партију 470 – ERYNORM PLUS, film tableta, 30 po (50 mg+12,5 mg), мења се „количина за 
набавку РФЗО“ на 44.400 оригиналних паковања, мења се „количина за набавку Ф СОВО“ на 611 
оригиналних паковања, „укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 45.011 оригиналних 
паковања, „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 11.375.280,00 динара без ПДВ-а, 
„процењена вредност партије Ф СОВО“ тако да износи 156.538,20 динара без ПДВ-а и „укупна 
процењена вредност“ тако да износи 11.531.818,20 динара без ПДВ-а; 

- за партију 522 - HIPOLIP, film tableta, 30 po 10 mg, мења се „количина за набавку РФЗО“ на 5 
оригиналних паковања, „укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 5 оригиналних 
паковања, „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 1.216,50 динара без ПДВ-а и 
„укупна процењена вредност“ тако да износи 1.216,50 динара без ПДВ-а; 

- за партију 523 - HIPOLIP, film tableta, 30 po 20 mg, мења се „количина за набавку РФЗО“ на 5 
оригиналних паковања, „укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 5 оригиналних 
паковања, „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 2.149,00 динара без ПДВ-а и 
„укупна процењена вредност“ тако да износи 2.149,00 динара без ПДВ-а; 

- за партију 524 - HIPOLIP, film tableta, 30 po 40 mg, мења се „количина за набавку РФЗО“ на 5 
оригиналних паковања, „укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 5 оригиналних 
паковања, „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 2.445,50 динара без ПДВ-а и 
„укупна процењена вредност“ тако да износи 2.445,50 динара без ПДВ-а; 

- за партију 530 - HYPOLIP, film tableta, 30 po 10 mg, мења се „количина за набавку РФЗО“ на 
11.067 оригиналних паковања, „укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 11.067 
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оригиналних паковања, „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 2.692.601,10 динара 
без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ тако да износи 2.692.601,10 динара без ПДВ-а; 

- за партију 531 - HYPOLIP, film tableta, 30 po 20 mg, мења се „количина за набавку РФЗО“ на 
19.048 оригиналних паковања, „укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 19.048 
оригиналних паковања, „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 8.186.830,40 динара 
без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ тако да износи 8.186.830,40 динара без ПДВ-а; 

- за партију 532 - HYPOLIP, film tableta, 30 po 40 mg, мења се „количина за набавку РФЗО“ на 
1.931 оригиналних паковања, „укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 1.931 
оригиналних паковања, „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 944.452,10 динара 
без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ тако да износи 944.452,10 динара без ПДВ-а; 

- мења се укупна „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 12.681.961.567,00 динара 
без ПДВ-а, укупна „процењена вредност партије Ф СОВО“ тако да износи 454.406.760,40 динара 
без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ набавке тако да износи 13.136.368.327,40 динара без 
ПДВ-а. 

2.  У Обрасцу 4.1 – обрасцу понуде врше се следеће измене: 

 - у колони „количина“: 

- за партију 465 – ERYNORM PLUS, film tableta, 28 po (50 mg+12,5 mg), мења се укупна 
количина за набавку на 5 оригиналних паковања; 

- за партију 470 – ERYNORM PLUS, film tableta, 30 po (50 mg+12,5 mg), мења се укупна 
количина за набавку на 45.011 оригиналних паковања; 

- за партију 522 – HIPOLIP, film tableta, 30 po 10 mg, мења се укупна количина за набавку на 5 
оригиналних паковања; 

- за партију 523 – HIPOLIP, film tableta, 30 po 20 mg, мења се укупна количина за набавку на 5 
оригиналних паковања; 

- за партију 524 – HIPOLIP, film tableta, 30 po 40 mg, мења се укупна количина за набавку на 5 
оригиналних паковања; 

- за партију 530 – HYPOLIP, film tableta, 30 po 10 mg, мења се укупна количина за набавку на 
11.067 оригиналних паковања; 

- за партију 523 – HYPOLIP, film tableta, 30 po 20 mg, мења се укупна количина за набавку на 
19.048 оригиналних паковања; 

- за партију 524 – HYPOLIP, film tableta, 30 po 40 mg, мења се укупна количина за набавку на 
1.931 оригиналних паковања. 

 

Пречишћен текст конкурсне документације, измењен Прилог Б и Прилог В конкурсне 
документације за јавну набавку Лековa са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину, 
број ЈН 404-1-110/17-38, биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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