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08/2 број: 404-1-58/19-164 
24.12.2019. године 
 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Реагенаса, изузев 
за трансфузију, број јн 404-1-110/19-64, 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) и на основу додатних појашњења бр. 404-1-58/19-66 од 02.12.2019. године, 
404-1-58/19-95 oд 5.12.2019.године, бр. 404-1-58/19-130 од 09.12.2019.године, бр. 404-1-58/19-138 
од 12.12.2019.године, бр. 404-1-58/19-147 од 16.12.2019.године и бр. 404-1-58/19-155 од 
18.12.2019.године, Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну 
набавку Реагенаса, изузев за трансфузију, број јн 404-1-110/19-64: 

1. . У делу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, врше се следеће измене: 

- на страни 4 конкурсне документације мења се тачка 2. тако да гласи: 

„ 2. Предмет јавне набавке је обликован у 215 (двестотинепетнаест) партија, 
наведених у Прилогу Б – Техничка спецификација/Списак партија/ставки“. 

- на страни 4 конкурсне документације мења се тачка 6. тако да гласи: 

„ 6. Понуђач је дужан да у понуди достави Решење АЛИМС о упису медицинског 
средства у регистар медицинских средстава или Изјаву, дату на сопственом обрасцу, у 
којој ће бити наведени број и датум Решења о упису медицинског средства у регистар 
медицинских средстава, као и интернет адреса на којој се може наћи Решење АЛИМС о 
упису медицинског средства у регистар медицинских средстава. Решење о упису 
медицинског средства у Регистар медицинских средстава, или Изјава, се доставља за 
свако појединачно медицинско средство које понуђач нуди и мора бити важеће на дан 
отварања понуда. 

За ставке које нису медицинска средства понуђач доставља Изјаву понуђача на 
меморандуму да понуђено добро није медицинско средство. 

Напомена: Понуђач је у обавези да на достављеном Решењу АЛИМС обележи и ручно 
упише  на  коју  партију  односно  ставку  се  исто  односи.  Такође,  уколико  понуђач 
доставља изјаву у којој ће бити наведени број и датум Решења о упису медицинског 
средства у регистар медицинских средстава потребно је да ручно упише на коју 
партију односно ставку се исто односи. “ 

2. У делу V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врши се следећа измена: 

- на страни 20. конкурсне документације у тачки 2. под g) додаје се нова подтачка која гласи: 
„ Изјаву понуђача на меморандуму да понуђено добро није медицинско средство за 
ставке које нису медицинска средства. 

-   на страни 23 конкурсне документације мења се тачка 8.6 тако да гласи: 

„8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 08.01.2020. 
године до 10:00 часова, без обзира на начин како су послате.“ 

-на страни 23 конкурсне документације, мења се тачка 9.1, тако да гласи: 

„ 9.1. Предметна јавна набавка је обликована у 215 (двестотинепетнаест) партија.“ 

-на страни 24 конкурсне документације мења се тачка 15.1 тако да гласи: 

„15.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 08.01.2020. године са 
почетком у 11:00 часова.“ 

- даље, на страни 25 конкурсне документације мења се тачка 17.2 тако да гласи: 
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„17.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 08.01.2020. 
године до 10:00 часова, без обзира на начин на који су послате.“ 

 

       3. У делу VI. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА врше се следеће измене: 

- на страни 29. конкурсне документације мења се  тачка 1.1. подтачка 7) тако да гласи: 

 „ 7) да ће Купци сами закључивати појединачне уговоре на основу овог споразума и 
на тај начин непосредно реализовати јавну набавку, и то посебно уговоре за добра за 
осигурана лица Фонда, уз писану сагласност Фонда, за које директно плаћање добављачу 
врши Фонд, у складу са Закључком Владе, а посебно уговоре за добра која се финансирају 
из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом.“ 

- на страни 30. конкурсне документације мења се тачка 2.8. тако да гласи: 

„2.8. Купац се обраћа Фонду за сагласност за закључење уговора за добра за осигурана 
лица Фонда.“ 

 

- на страни 30. конкурсне документације у  тачки 3.1. додаје се нова подтачка 3.1.4. која 
гласи: 

„3.1.4. врши плаћање Добављачима, у име и за рачун Купаца, по основу доспелих 
обавеза Купаца према добављачима, за испоручена добра утрошена за лечење обавезно 
осигураних лица код Фонда, у складу са закљученим уговорима о спровођењу и 
финансирању здравствене заштите.“ 

 
- на страни 30. конкурсне документације мења се тачка 3.2. подтачка 3.2.1., тако да гласи: 
 

- „3.2.1. на писани позив Купца, уз претходно прибављену сагласност Фонда, закључи 
уговор о јавној набавци за добра за осигурана лица Фонда, у складу са овим 
споразумом;“   

- на страни 30. конкурсне документације у тачки 3.2. додаје се нова подтачка 3.2.1.а.  која 
гласи:  
 
- „3.2.1.а. на писани позив Купца, закључи уговор о јавној набавци за добра која се 

финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 
Фондом, у складу са овим споразумом;“ 
 

- на страни 30. конкурсне документације у тачки 3.2. додаје се нова подтачка 3.2.8.  која 
гласи: 

 
„3.2.8. ажурно доставља податке и неопходну документацију у вези са уговорима 
закљученим са Купцима на основу овог оквирног споразума путем веб апликације 
„Портал финансија – документација“ и веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања 
ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.“ 
 

- на страни 30. конкурсне документације додаје се  нова тачка 3.3. која гласи: 
„3.3. Подаци и документација наведени у подтачки 3.2.8. овог члана, који се 

достављају Фонду, дефинисани су Корисничким упутством за примену веб апликације 
„Портал финансија – документација“ и Техничким упутством за коришћење веб сервиса 
РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења 
осигураних лица РФЗО.“ 

- на страни 30. конкурсне документације мења тачка 4.2. оквирног споразума тако да гласи: 

„ 4.2. На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Купцем након 
пријема позива Купца. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз 
позив се доставља текст уговора сачињен у складу са моделима уговора, који се налазе у 
прилогу овог споразума и представљају његов  саставни део.“ 

- на страни 31. конкурсне документације у тачки 4. додаје се нова подтачка 4.3.а. која гласи:  

„4.3.а. За закључење уговора за добра за осигурана лица Фонда потребна је 
сагласност Фонда.“ 
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- на страни 31. конкурсне документације мења се тачка 5.2. тако да гласи: 

„5.2. Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине добара за осигурана 
лица Фонда, по јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун 
Добављача, најкасније у року од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу.” 

- на страни 31. конкурсне документације мења се тачка 5.3. тако да гласи: 

„5.3. Добављач је у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица Фонда, један 
примерак отпремнице, фактуре односно отпремнице-фактуре доставља надлежној филијали 
Фонда, и то: као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија – 
документација“ и у електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким 
упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања 
и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.” 

- на страни 31. конкурсне документације у тачки 5, додаје се нова подтачка  5.4. тако да 
гласи: 

„5.4. Купац плаћа испоручене количине добара која се финансирају из других извора 
за које Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са Фондом, по јединичној цени из овог оквирног 
споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана 
пријема фактуре.” 

- на страни 31. конкурсне документације у тачки 5, додаје се нова подтачка 5.5. тако да 
гласи: 

 „5.5. Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са 
чланом 4а. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину и 
поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и 
садржаја централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18) .” 

- на страни 34. конкурсне документације у тачки 17.3, мења се  назив Прилог 3- модел уговора који 
сада гласи: Прилог 3 – Модел уговора за добра за осигурана лица Фонда. 

- на страни 34. конкурсне документације у тачки 17.3. додаје се нови Прилог 4 – Модел уговора за 
добра која се финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању 
и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом. 

 

4. У делу VII. МОДЕЛ УГОВОРА конкурсне документације на страни 35 мења се назив тако да сада 
гласи  „ VII. МОДЕЛИ УГОВОРА“. 

Такође у делу VII. Модел уговора за добра за осигурана лица врши се следећа измена: 

- на страни 36. конкурсне документације мења се тачка 3.2 тако да гласи: 

„ 3.2. Фонд плаћа у име и за рачун Купца, испоручене количине по уговореним 
јединичим ценама, увећаним за износ ПДВ-а, у року од 90 дана од дана испостављања 
фактуре Купцу. Добављач  је  у  обавези  да  за  испоручена  добра  један  примерак  
отпремнице  и фактуре, oдносно отпремнице-фактуре достави у електронској форми 
надлежној филијали Републичког фонда.“ 

5. У Прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација, вршe се изменe за следеће 
партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,   
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 49,  51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 
207 и  208. 

Такође, додате су нове партије од бр. 209 до 215.  

У прилогу ове измене дата је техничка спецификација у еxcell формату са обележеним 
изменама жутом бојом, док су ставке које се бришу обележене црвеном бојом. 
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Пречишћен текст конкурсне документације, измењен Прилог Б и Прилог В конкурсне 
документације за јавну набавку Реагенаса, изузев за трансфузију, број јн 404-1-110/19-64, који 
садрже горе наведене измене биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Прилог: Прилог Б – Техничка спецификација са изменама 
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