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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку Оригинални и иновативни лекови, ЈН 

404-1-110/20-3, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

У складу са додатним појашњењем број 404-1-3/20-14 од 09.04.2020. године, Комисија 
наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Оригинални и иновативни 
лекови, број ЈН 404-1-110/20-3, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 
 1. У делу II. Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

- на страни 4, мења се тачка 7, тако да гласи: 

„7. Понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 12 месеци од дана испоруке, а 
изузетно за лекове чији је произвођачки рок 12 месеци или краће, рок трајања лека не може 
бити краћи од 2/3 произвођачког рока, изузев за лек окрелизумаб који је предмет партије 11, 
за који рок трајања мора бити најмање 9 (девет) месеци од дана испоруке, за шта као доказ 
понуђач доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног 
лица понуђача:“ 

 
2. У делу В Конкурсне документације – ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 
 

- на страни 20, у Обрасцу бр. 11 - Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање понуђача у 
централизованој јавној набавци, мења се тачка 4. тако да гласи: 

„4. испоручивати лек који је предмет оквирног споразума, односно закљученог уговора, који 
ће Добављачу у сваком тренутку омогућити испоруку здравственим установама, са роком 
трајања од најмање 12 месеци од дана испоруке, а изузетно, за лекове чији је произвођачки рок 
12 месеци или краће, рок трајања лека не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока, односно, 
са роком трајања од најмање 9 (девет) месеци од дана испоруке за лек окрелизумаб који је 
предмет партије 11.“ 
 3. У делу ВИ Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА: 

 - на страни 21, под г) документацију наведену у одељку ИИ – Техничка спецификација, мења се 
тачка 2) тако да гласи: 

„2) Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица, да ће 
испоручивати лекове са роком трајања од најмање 12 месеци од дана испоруке, а изузетно, за 
лекове чији је произвођачки рок 12 месеци или краће, рок трајања лека не може бити краћи од 2/3 
произвођачког рока, односно, са роком трајања од најмање 9 (девет) месеци од дана испоруке за 
лек окрелизумаб који је предмет партије 11.“ 

4. У делу VII Конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 

- на страни 33, у члану 3., у тачки 3.2., мења се подтачка 9) и додаје напомена у загради која се 
односи на исту, тако да сада гласи: 

„9) Добављач се обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања не краћим од 12 
(дванаест) месеци од дана испоруке, а изузетно, уколико је произвођачки рок 12 месеци или 
краће, рок трајања лека не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока, односно, са роком 
трајања од најмање 9 (девет) месеци за лек окрелизумаб који је предмет партије 11. 
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(тачка 9 ће бити прилагођена уколико предмет оквирног споразума није партија 11).“ 
 

Пречишћен текст конкурсне документaције за јавну набавку Оригинални и иновативни 
лекови, број ЈН 404-1-110/20-3, биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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