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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку лекова са Б Листе лекова, 
број ЈН 404-1-110/15-7, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12) 
   

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12), наручилац врши следеће измене конкурсне документације за јавну набавку лекова са Б 
Листе лекова, број ЈН 404-1-110/15-7: 

 
1) У делу III. Техничка спецификација, на страни 5 конкурсне документације, мења се тачка 6 

тако да гласи: 
„6. Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији, 
осим у случају лекова који су предмет набавке партија 40 и 41, а налазе се на Д Листи 
лекова који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања.“ 
 

2) У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 7 конкурсне документације, мења се тачка 5.2 
тако да гласи: 
„5.2 Понуђач не може да одреди рок испоруке који је краћи од 24 часа, нити дужи од 72 
часа (за лекове који су предмет набавке партија 40 и 41, а налазе се на Д Листи лекова 
који се прописују и издају на терет обавезног здравственог осигурања, наведени рок 
рачуна се од дана добијања законом предвиђене документације за промет 
нерегистрованог лека).“ 
 

3) У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 8 конкурсне документације, мења се тачка 7.2 
тако да гласи: 
„7.2 Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити оригинал и остаће на снази 
са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног 
споразума.“ 

 
4) У делу V. Услови за учешће и доказивање испуњености услова, на страни 18 конкурсне 

документације,  мења се тачка 1.2 став 2) тако да гласи: 
„2) да је овлашћен од стране носиоца дозволе да продаје лекове за које доставља понуду 
(осим за понуђача који доставља понуду за лек који је предмет набавке партије 40 или 41, 
а налази се на Д Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања). 

 
5) У делу V. Услови за учешће и доказивање испуњености услова, на страни 19 конкурсне 

документације,  мења се тачка 3.4 тако да гласи: 
„3.4 Доказ из тачке 2.10 не доставља понуђач уколико је носилац дозволе за лек који нуди 
и не доставља понуђач који нуди лек који је предмет набавке партије 40 или 41, а налази 
се на Д Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања.“ 
 

6) У делу VI. Модел оквирног споразума, на страни 22 конкурсне документације, мења се 
тачка 3.2 став 5) тако да гласи: 
„5) да обезбеди да лек може бити у промету током целог периода трајања оквирног 
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споразума, односно појединачног уговора (уколико је предмет оквирног споразума лек из 

партије 40 или 41, а налази се на Д Листи лекова који се прописују и издају на терет 

средстава обавезног здравственог осигурања, тачка 5) гласи: 

да обезбеди дозволу за увоз коју издаје Агенција за лекове и медицинска средства Србије 
у складу са важећим законским актима. Добављач се обавезује да ће Агенцији за лекове и 
медицинска средства Србије најкасније у року од 10 дана од дана потписивања уговора на 
основу овог оквирног споразума предати комплетну документацију неопходну за добијање 
претходно наведене дозволе);“ 
 

7) У делу VI. Модел оквирног споразума, на страни 25 конкурсне документације, у оквиру 
тачке 9. Банкарска гаранција, бришу се тачке 9.3 и 9.7 и додаје се нова тачка 9.6 тако да 
гласи: 
„9.6 Наручилац ће, на захтев добављача, прихватити квартално умањење банкарске 
гаранције и то за износ испоручених добара у претходном кварталу.“ 
 

8) У делу VII. Модел уговора, на страни 28 конкурсне документације, иза тачке 4.2 додаје се 
следеће: 
„(Уколико је предмет уговора лек из партије 40 или 41, а налази се на Д Листи лекова који 

се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања додају се 

тачке 4.3 и 4.4 које гласе: 

4.3 Добављач је дужан да фотокопију сагласности за увоз лека издату од стране Агенције 

за лекове и медицинска средства Србије достави Купцу одмах по добијању исте. 

4.4 Добављач је у обавези да приликом сваке појединачне испоруке достави Купцу 
сертификат анализе за испоручени лек.)“ 

 
9) У прилогу бр. 1 конкурсне документације – Списак здраваствених установа, на страни 10 

прилога, иза тачке 26. додаје се нова тачка 27. која гласи: 
 

27. Гњилане Здравствени центар Гњилане  нема 

 
 

10) У прилогу бр. 2 конкурсне документације – Техничка спецификација/списак лекова, услед 
техничке грешке, за партију бр. 157 - flumazenil унета је процењена вредност у износу од  
4.237.187,00 динара, уместо од 4.360.847,00 динара.  
Сходно наведеном, у прилогу бр. 2 конкурсне документације – Техничка 
спецификација/списак лекова врши се измена процењене вредности партије 157 тако да 
гласи: 

 

Пар-
тија 

Предмет 
набавке 

Фармацеутски облик 
Јачина/концентрација 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

Процењена 
вредност по 

партијама 

157 flumazenil rastvor za injekciju ampula 1 mg komad 2.290 4.360.847,00 

 
 

11) У прилогу бр. 3 конкурсне документације -  Образац  бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку 
лекова са Б Листе, испод табеле додаје се следеће: 
„Рок испоруке износи ________________ од дана добијања законом предвиђене 
документације за промет нерегистрованог лека. (овај рок испоруке попуњава понуђач који 
нуди лек са Д Листе лекова који је предмет набавке партије 40 или 41)“ 
Сходно претходно наведеном, у упутству за попуњавање обрасца понуде, иза става 6, 
додаје се нови став 7 који гласи: 



„Рок испоруке од дана добијања законом предвиђене документације за промет 
нерегистрованог лека се уноси у сатима, при чему не може бити краћи од 24 h а дужи од 72 
h, а овај рок испоруке дужан је да унесе понуђач који доставља понуду за лек са Д Листе 
лекова који је предмет набавке партије 40 или 41.“  

 

Пречишћен текст конкурсне документације, измењен прилог бр. 1 конкурсне 
документације – Списак здраваствених установа, измењен прилог бр. 2 - Техничка 
спецификација/списак лекова и измењен прилог  бр. 3 конкурсне документације -  
Образац  бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку лекова са Б Листе који садрже све измене 
наведене у овом допису биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца дана 19.01.2015. године. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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