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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 

Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку вакцина за обавезну 
имунизацију за 2014. годину,  број ЈН 404-1-110/14-5, 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 доноси следеће измене пречишћеног текста конкурсне документације за 
јавну набавку вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину,  број ЈН 404-1-110/14-5, 
објављеног на Порталу јавних набавки дана 19.02.2014. године: 

 
1. Како је дана 26.02.2014. године на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца објављено обавештење о продужењу рока за подношење понуда, врше се следеће 
измене конкурсне документације: 

 
- У делу I . Општи подаци о набавци, на страни 4 конкурсне документације, у тачки 6. 

мења се став 1. тако да гласи:  
„Рок за достављање понуда је до 21.03.2014. године до 9:30 часова.“ 
 
- У делу I . Општи подаци о набавци, на страни 4 конкурсне документације, у тачки 7. 

мења се став 1. тако да гласи:  
„Јавно отварање понуда обавиће се 21.03.2014. године у 10 часова, у просторијама 

Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, сала 
број 3“ 
 

- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 12 конкурсне документације, мења се 
тачка 8.6 тако да гласи:  

„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 21.03.2014. 
године до 9:30 часова, без обзира на начин како су послате.“ 

 
- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 14 конкурсне документације, мења се 

тачка 16.1 тако да гласи:  
„Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 21.03.2014. године са почетком у 

10 часова.“  
 

- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 14 конкурсне документације, мења се 
тачка 18.2 тако да гласи:  

„Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 21.03.2014. 
године до 09:30 часова, без обзира на начин на који су послате.“  

 
2. У моделу уговора врши се измена места испоруке, тако да уместо здравственим 

установама које се налазе у прилогу модела уговора, уговорене вакцине испоручују се 
здравственим установама које обављају послове јавног здравља за територију више општина, 
односно града. Сходно наведеном мења се и прилог модела уговора. Модел уговора са 
наведеним изменама биће објављен у пречишћеном тексту конкурсне документације. 

 
3. У моделу уговора мења се члан 4. став 4, на страни 31 конкурсне документације, 

тако да гласи  
„Рок испоруке је 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева Института за јавно 

здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, с тим да се количине за први квартал испоручују 
у року до 2 (два) месеца од дана закључења овог уговора.“ 

 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rzzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 



4. У складу са добијеним информацијама о несташици вакцине која је предмет набавке 
за партију 9 - Вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна), полиомијелитиса 
(инактивисана) и Hemophilus influenza tip B (конјугована, адсорбована), комбинована, мења се: 

- количина вакцине која је предмет набавке партије 7 - Вакцина против дечије парализе, 
орална, тако да је уместо 193.780 доза, предмет набавке 349.200 доза; 
 - предмет набавке за партију 9, тако да је предмет набавке за наведену партију 
следећа вакцина: 
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК КОЛИЧИНА У 
ДОЗАМА  

9 Вакцина против Hemofilus influence tip B 
прашак и растварач за 
раствор за инјекцију 

120.000 

 
Сходно наведеном, врше се измене у делу III - Техничка спецификација и у обрасцу бр. 

4.1 – Понуда за јавну набавку вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину.  
 

 
Пречишћен текст конкурсне документације и обрасца понуде који садрже све претходно 
наведене измене биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
www.rfzo.rs дана 07.03.2014. године 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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