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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са 
Листе Б  и Листе Д Листе лекова – поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-47, 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 следеће измене конкурсне документације за 
јавну набавку Цитостатика са Листе Б  и Листе Д Листе лекова – поновљени поступак, број ЈН 404-
1-110/19-47: 

1. У делу II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, врше се следеће измене: 

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

„2. Предмет јавне набавке обликован је у 11 (једанаест) партијa.“ 

- на страни 4. конкурсне документације, додаје се тачка 12. тако да гласи: 

„12. Понуђач је дужан да, уколико исти лек нуди у две различите партије, понуди исту 
јединичну цену.“ 

 

2. У делу VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врше се следеће измене: 

-   на страни 20. конкурсне документације, додаје се тачка 3.5 тако да гласи: 

„3.5 Понуђач је дужан да, уколико исти лек нуди у две различите партије, понуди исту 
јединичну цену.“ 

- на страни 22. конкурсне документације, мења се тачка 9.1 тако да гласи: 

„9.1 Предметна јавна набавка је обликована у 11 (једанаест) партијa.“ 

 

3. У Прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација, врше се следеће измене:  

- за партију 1 - temozolomid 5 mg, 20 mg, 100 mg i 250 mg, мења се „јединица мере“ тако да 
гласи mg; 

- за партију 2 - citarabin, 100 mg, мења се „количина за РФЗО“ на 1.000 јединица мере, 
„процењена вредност за РФЗО“ тако да износи 359.200,00 динара без ПДВ-а, „укупнa 
количинa“ на 1.400 јединица мере и „укупна процењена вредност“ тако да износи 502.880,00 
динара без ПДВ-а; 

- додаје се партија 11, тако да гласи:  

 „број партије“ - 11 

 „назив партије“ - citarabin, rastvor za injekciju/infuziju, 100 mg 

 „фармацеутски облик“ - rastvor za injekciju/infuziju 

 „јачина лека“ - 100 mg 

 „јединица мере“ – bočica 

 „процењена јединична цена по јединици мере“ – 227,30 

 „количинa за РФЗО“ – 3.800 

 „процењена вредност за РФЗО“ – 863.740,00 

 „количинa за Фонд за СОВО“ – 0 
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 „процењена вредност за Фонд за СОВО“ – 0,00 

 „укупнa количинa“ – 3.800 

 „укупна процењена вредност“ – 863.740,00 

- у делу „УКУПНО“ мења се укупна процењена вредност за РФЗО тако да износи 
111.330.255,00 динара без ПДВ-а, укупна процењена вредност за Фонд за СОВО тако да 
износи 1.373.000,50 динара без ПДВ-а и укупна процењена вредност набавке тако да износи 
112.703.255,50 динара без ПДВ-а. 

 

4. У Прилогу В конкурсне документације – Образац понуде 4.1, врше се следеће измене:  

- за партију 1 - temozolomid 5 mg, 20 mg, 100 mg i 250 mg, мења се „јединица мере“ тако да 
гласи mg; 

- за партију 2 - citarabin, 100 mg, мења се „количина“ на 1.400 јединица мере; 

- додаје се партија 11, тако да гласи:  

 „број партије“ - 11 

 „назив партије“ - citarabin, rastvor za injekciju/infuziju, 100 mg 

 „фармацеутски облик“ - rastvor za injekciju/infuziju 

 „јачина лека“ - 100 mg 

 „јединица мере“ – bočica 

 „количинa“ – 3.800 

- у Упутству понуђачима додаје се став 11 тако да гласи: 

„Понуђач је дужан да, уколико исти лек нуди у две различите партије, понуди исту 
јединичну цену.“ 

 

Пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са Листе Б  и 
Листе Д Листе лекова – поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-47, са горе наведеним 
изменама биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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Сагласни: 
 

_____________________ 

Ана Милијић 

                                  

_____________________ 

Марија Атанасијевић 


