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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе 
Б и Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-46, 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 Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-46: 

1. У Прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација, вршe се следећe изменe:  

- за партију 45 - fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani,  aprotinin, trombin, kalcijum 
hlorid (90 mg + 60 U + 1000 KIU + 500 i.j.+ 5,9 mg)/ml, мењају се подаци наведени у 
колонама: 

• „Јачина/концентрација лека“ тако да сада гласи „4 po 1 (set 1 mL);   (90 mg/1mL  + 
60 i.j./1mL  + 1000 KIU/1mL  + 500 i.j./1mL  + 5,9 mg /1mL)“, уместо „1 ml (90 mg + 60 U 
+ 1000 KIU + 500 i.j.+ 5,9 mg)/ml“, 

• „Јединица мере“ тако да сада гласи „set“, уместо „bočica“ 

• „Процењена јединична цена“ тако да сада износи „11.223,60“, уместо „2.805,90“, 

• „Процењена вредност за РФЗО“ тако да сада износи „8.978.880,00“, уместо 
„2.244.720,00“, 

• „Укупна процењена вредност“ тако да сада износи „8.978.880,00“ уместо 
„2.244.720,00“. 

 

- за партију 46 - fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani,  aprotinin, trombin, kalcijum 
hlorid (270 mg + 180 U + 3000 KIU + 1500 i.j.+ 17,7 mg)/3 ml - мењају се подаци наведени у 
колонама: 

•  „Јединица мере“ тако да сада гласи „set“, уместо „bočica“ 

• „Процењена јединична цена“ тако да сада износи „32.922,80“, уместо „8.230,70“, 

• „Процењена вредност за РФЗО“ тако да сада износи „85.599.280,00“, уместо 
„21.399.820,00“, 

• „Укупна процењена вредност“ тако да сада износи „85.599.280,00“ уместо 
„21.399.820,00“. 

     
- У партији 76 додају се две нове ставке јачине  1440 ml (1000 kcal) и 2400 ml (1700 kcal), 

тако да сада партија 76 гласи: 
 

76 B05BA10 

glukoza, 
alanin, 
arginin, 

aspartanska 
kiselina, 

glutaminska 
kiselina, 

glicin, histidin, 
izoleucin, 

leucin, lizin, 
metionin, 

fenilalanin, 
prolin, serin, 

treonin, 
triptofan, 

tirozin, valin, 
kalcijum-

hlorid, 
natrijum-

glicerofosfat, 
magnezijum-

emulzija 
za 

infuziju 

1540 ml 
(1400 kcal) 

ml 1,68 3.080.000 0 
3.080.0

00 
5.174.400,00 0,00 5.174.400,00 

1440 ml 
(1000 kcal) 

ml 1,68 57.600 0 57.600 96.768,00 0,00 96.768,00 

2400 ml 
(1700 kcal) 

ml 1,68 72.000 0 72.000 120.960,00 0,00 120.960,00 

mailto:public@rfzo.rs


 
 

2 

 

sulfat, kalijum-
hlorid, 

natrijum-
acetat, ulje 

soje za 
centralnu i  
perifernu 
primenu 
1540 ml , 
1440 ml i 
2400 ml  

 
Укупно за партију 76 

5.392.128,00 0,00 5.392.128,00 

 
 

- за партију 132- digoksin 0,5 mg, мења се податак наведен у колони: 

• „Јачина/концентрација лека“ тако да сада гласи „0,25 mg/ml“, уместо „0,5 mg/4ml“, 
 

Сходно горе наведеним изменама, мењају се и подаци наведени у колонама: 

• „Процењена вредност за РФЗО“, тако да сада износи „9.303.519.401,65“ динара без 
ПДВ-а, уместо „9.232.922.453,65“ и 

• „Укупна процењена вредност“, тако да сада износи „9.333.946.701,18“ динара без ПДВ-
а, уместо „9.263.349.753,18“. 

2. Сходно изменама наведеним у тачки 1 ове измене конкурсне документације, врши се и 
измена у Прилогу В конкурсне документације – Образац понуде бр. 4.1. који у себи садржи 
образац структуре цене. 

Пречишћен Прилог Б и Прилог В конкурсне документације за јавну набавку Лекови са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-46, који садрже горе наведене измене 
биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Марија Атанасијевић 


