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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
 
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку лековa са Листе Д Листе лекова, 
број 404-1-110/16-2, 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), Koмисија наручиоца, из разлога измена и допуна Правилника о Листи лекова 
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а које су ступиле 
на снагу 09.03.2016. године, врши измену конкурсне документације за јавну набавку лековa Листе 
са Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-2: 
 

1) У Одељку II конкурсне документације – Техничка спецификација, под тачком 6 је 
наведено следеће: 

 
''Чланом 2. став 1 тачка 5) Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на 

терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр. 65/15, 71/15-
исправка и 104/15) дефинисано је да су Лекови са Д Листе лекова лекови који немају дозволу у 
Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији – нерегистровани лекови, а изузетно 
лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН-а као лек који се 
налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су 
неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из 
промета.'' 

 
Иста се мења и сада гласи: 
 

''Чланом 2. став 1 тачка 5) Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на 
терет средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", бр. 65/15, 71/15-
исправка, 104/15, 24/16) дефинисано је да су Лекови са Д Листе лекова лекови који немају дозволу 
у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији – нерегистровани лекови, а изузетно 
лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН-а као лек који се 
налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су 
неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из 
промета.'' 

 
2) У прилогу Б конкурсне документације - Техничка спецификација, за партију 1, врши се 

измена у колони - Јачина лека, која је гласила – ''0,25mg/2ml'' , тако да сада гласи – '' - ''. 
 
Сходно наведеном, Прилог Б - Техничка спецификација сада гласи: 
 

партија Предмет набавке: Фармацеутски облик Јачина лека количина Јединица мере 
Процењена 
вредност по 

партији 

1. Digoksin 
Раствор за 

инјекцију/инфузија 
- 135.000 

Комад 
(бочица/ампула) 

6.750.000,00 

2. 
Atenuirani bacili 
Mycobacterium 
bovis,soj BCG 

Прашак за 
интравезикални 

раствор 
- 4.500 

Комад 
(бочица/ампула) 

61.650.000,00 
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3) У складу са изменама Прилога Б - Техничка спецификација, врши се и измена прилога 
В конкурсне докуменетације - Образац бр. 4.1- Понуда за јавну набавку лековa са Листе Д Листе 
лекова који у себи садржи образац структуре цене са упутсвом како да се попуни ( документ у exel-
u). 

 
 

Горенаведене измене конкурсне документације за предметну јавну набавку бр. 404-1-
110/16-2 биће објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 
 
     

                                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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