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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова за лечење лица која 

нису осигурана код РФЗО, број ЈН 404-1-110/19-98, сходно члану 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

У складу са додатним појашњењима број 404-1-93/19-21 и 404-1-93/19-22 од 28.01.2020. године, 
Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Лековa за 
лечење лица која нису осигурана код РФЗО, број ЈН 404-1-110/19-98, сходно члану 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 
 1. У делу I. Конкурсне документације - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

 - на страни 3, мења се тачка 2. тако да сада гласи: 

„2. Предмет јавне набавке обликован је у 588 (петстотинаосамдесетосам) партија.“ 
 

 2. У делу II. Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

 -  на страни 4, мења се тачка 2. тако да сада гласи: 

„2. Предмет јавне набавке обликован је 588 (петстотинаосамдесетосам) партија наведених у 
Прилогу Б – Техничка спецификација/Списак партија.“  

-  на страни 22, у тачки 9. мења се тачка 9.1, тако да сада гласи: 

„9.1 Предметна јавна набавка је обликована у 588 (петстотинаосамдесетосам) партија.“ 

4. У Прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА:  

- за партију 532 – brentuksimab vedotin, мења се количина предметног лека тако да уместо „13“, 
сада гласи: „21“ и мења се процењена вредност по партији без ПДВ-а, тако да уместо „4.784.954,20“ 
сада износи: „7.729.541,40“. 

- партија 580, брише се;   

  5. У складу са изменама наведеним у тачки 4. ове измене Конкурсне документације, врши се 
измена Прилога В Конкурсне документације – ОБРАЗАЦ БР. 4.1 – понуда за јавну набавку, Лекови за 
лечење лица која нису осигурана код РФЗО, који у себи садржи образац структуре цене са упутством 
како да се попуни, тако да се за партију 532 – brentuksimab vedotin мења количина предметног лека и 
брише се партија 580. 

Пречишћен текст конкурсне документције, измењени Прилог Б – Техничка спецификација 
као и Прилог В - OБРАЗАЦ БР. 4.1 – понуда за јавну набавку Лекови за лечење лица која нису 
осигурана код РФЗО, број ЈН 404-1-110/19-98, биће објављени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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