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08/2 број: 404-1-5/17-20 
03.05.2017. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Антитуберкулотици 
друге линије, број 404-1-110/17-4, 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 следећe изменe конкурсне документације за 
јавну набавку Антитуберкулотици друге линије, број 404-1-110/17-4: 
 
1. У одељку II Техничка спецификација, на страни 4 конкурсне документације, брише се тачка 6.  

2. У одељку II Техничка спецификација, на страни 4 конкурсне документације: 

a. тачка 7. постаје тачка 6. 
b. тачка 8. постаје тачка 7. 
c. тачка 9. постаје тачка 8. 
d. тачка 10. постаје тачка 9. 
e. тачка 11. постаје тачка 10. 
f. тачка 12. постаје тачка 11. 
g. тачка 13. постаје тачка 12. 
h. тачка 14. постаје тачка 13. 

3. У одељку II Техничка спецификација, на страни 4 конкурсне документације, мења се тачка 9, 
тако да гласи: 

„За лек Capreomycin понуђач је у обавези да нуди лек који је погодан за интравенску и/или 
интрамускуларну примену.“ 

4. У одељку II Техничка спецификација, на страни 4 конкурсне документације, мења се тачка 10, 
тако да гласи: 

„Сви лекови који се нуде морају имати сертификат Добре произвођачке праксе (GMP) издат од 
надлежног органа земље ЕУ, или надлежног органа земље која има исте или сличне захтеве за 
издавање дозволе за лек са земљама ЕУ у складу са Законом о лековима и медицинским 
средствима, или, за лекове са Листе преквалификованих лекова Светске здравствене 
организације, издат по препорукама Светске здравствене организације од надлежног органа 
земље производње, ако се лек производи у земљи која није чланица ЕУ.“ 

5. У одељку VI конкурсне документације - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 18 конкурсне 
документације, у оквиру тачке 2.1, под g), мења се подтачка 3), тако да сада гласи: 

„сертификат Добре произвођачке праксе (GMP) издат од надлежног органа земље ЕУ, или 
надлежног органа земље која има исте или сличне захтеве за издавање дозволе за лек са 
земљама ЕУ у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, или, за лекове са Листе 
преквалификованих лекова Светске здравствене организације, издат по препорукама Светске 
здравствене организације од надлежног органа земље производње, ако се лек производи у земљи 
која није чланица ЕУ.“ 

6. У одељку VI конкурсне документације - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 18 конкурсне 
документације, у оквиру тачке 2.1, под g), брише се подтачка 4). 

7. У одељку VI конкурсне документације - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 18 конкурсне 
документације, у оквиру тачке 2.1, под g): 

a. подтачка 5) постаје подтачка 4) и 
b. подтачка 6) постаје подтачка 5). 
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8. У одељку VI конкурсне документације - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 21 конкурсне 
документације, мења се тачка 9.6, тако да гласи: 

„9.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 12.05.2017. године до 
10:00 часова, без обзира на начин како су послате.“ 

9. У одељку VI конкурсне документације - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 22 конкурсне 
документације, мења се тачка 16.1, тако да гласи: 

„16.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 12.05.2017. године са почетком у 11:00 
часова.“ 

10. У одељку VI конкурсне документације - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 22 конкурсне 
документације, мења се тачка 18.2, тако да гласи: 

„18.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 12.05.2017. године до 
10:00 часова, без обзира на начин који су послате.“ 

 

Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све наведене измене биће објављен 
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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