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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Ц Листе 
лекова, бр. ЈН 404-1-110/20-41, 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 за лечење ретких болести, бр.јн. 404-1-110/20-41: 

 
 

1. У наслову Конкурсне документације на страни 1, мења се број набавке тако да наслов сада 
гласи: 

„ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 404-1-110/20-41 “ 

2. У делу I Конкурсне документације – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ на страни 3, 
мења се тачка 9 тако да гласи: 

„ Оквирни споразум се примењује од дана потписивања за партије 1-40, 42, 44-54, односно 
од 17.12.2020. године за партије 41 и 43 и од 13.04.2021. године за партије 46 и 47“ 

3. У делу II Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА на страни 5, додаје се 
тачка 15. која гласи: 

- „Уколико понуђач достави понуду за лек који је предмет партије 26, у обавези је да за 
време важења уговора сноси трошкове PD-L тестирања за осигурана лица који су 
кандидати за лечење овим леком за индикацију која се односи на карцином плућа. 
Понуђач доказује да се обавезује на наведено достављањем Изјаве, дате на сопственом 
обрасцу, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица“ 

4. У делу VI Конкурсне документације - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА на страни 22, мења се 
тачка 2. подтачка g) тако што се додаје алинеја 8) која гласи: 

- „Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица да је, уколико 
достави понуду за лек који је предмет партије 26, у обавези да за време важења Уговора 
сноси трошкове PD-L тестирања за осигурана лица који су кандидати за лечење овим 
леком за индикацију која се односи на карцином плућа“, 

5. У делу VII Конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА на страни 31, мења 
се тачка 2 подтачка 2.4 тако да гласи: 

„Овај Оквирни споразум се примењује од дана потписивања за партије 1-40, 42, 44-54, 
односно од 17.12.2020. године за партије 41 и 43, односно од 13.04.2021. године за партије 
46 и 47“ 

6. У делу VII Конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА на страни 37, мења 
се тачка 17 подтачка 17.2 тако да гласи: 

„ Овај Оквирни споразум сачињен је у 3 (три) истоветна примерка на српском језику, и то за 
сваку страну потписника оквирног споразума по један примерак“ 

7. У прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА врше се следеће 
измене: 
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- за партију 5 - darbepoetin alfa мења се податак у колони „Количина за РФЗО“, тако да 
уместо „101.500“ сада гласи „ 2.291.530“, односно „Количина за СЗБ“ тако да уместо „10“ 
сада износи „300“, 

- за партију 35 – olaparib мења се податак у колони „Количина за РФЗО“, тако да уместо 
„9.400“ сада гласи „95.424“ 

- за партију 37 – tofacitinib мења се податак у колони „Количина за РФЗО“, тако да уместо 
„2.000“ сада гласи „13.160“, 

- за партију 2 - epoetin alfa - biološki sličan lek додаје се нова ставка јачине 4.000 i.j. и мења 
количина за јачину 2.000 i.j. тако да партија 2 сада гласи: 
„ 

РБ 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Јачина 
лека 

Јединица 
мере 

Количина 
за РФЗО 

Количина 
за СЗБ 

Укупна 
количина 

2 
epoetin alfa - 
biološki sličan 

lek 

rastvor za 
injekciju 

2000 
i.j. 

injekcioni 
špric 

41.250 0 41.250 

4000 
i.j. 

injekcioni 
špric 

13.750 0 13.750 

„ 
- за партију 36 - peginterferon alfa-2a 135 mcg i 180 mcg брише се ставка јачине 135 mcg и 

мења се количина за ставку јачине 180 mcg тако да партија 36 сада гласи: 

РБ 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Јачина 
лека 

Јединица 
мере 

Количина 
за РФЗО 

Количина 
за СЗБ 

Укупна 
количина 

36 
peginterferon 

alfa-2a 180 mcg 
rastvor za 
injekciju 

180 
mcg 

injekcioni 
špric 

2.310 604 2.914 

„ 
- за партију 48 – tocilizumab мења се податак у колони „Количина за РФЗО“, тако да уместо 

„758.442“ сада гласи „758.440“, 

8. У складу са тачком 7. ове измене конкурсне документације, мења се Прилог В конкурсне 
документације – Образац бр. 4.1. - Понуда за јавну набавку Лекова са Листе Ц Листе 
лекова, који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни 

  Пречишћен текст конкурсне документације, прилог Б конкурсне документације- 
техничка спецификација и прилог В – образац понуде бр. 4.1, за јавну набавку Лекови са 
Листе Ц Листе лекова , број ЈН 404-1-110/20-41, који садрже горе наведене измене, биће 
објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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