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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Ц Листе лекова за 
период од шест месеци, број 404-1-110/15-98, 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 врши следећe изменe конкурсне документације за јавну 
набавку Лекови са Ц Листе лекова за период од шест месеци, број 404-1-110/15-98: 
 
1. Из разлога усклађивања конкурсне документације са упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, 
у одељку VI. Упутство понуђачима, на страни 25 конкурсне документације, мења се тачка 24.12 
тако да гласи: 

 
„24.12 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, на 
број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или 
ознаци јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, 
корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту 
права може се наћи на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs.“ 

 
  
2. Мења се назив партије 3 – zoledronska kiselina, на страни 1 Прилога В –- Oбразац бр. 4.1 - 

Понуда за јавну набавку Лекова са Ц Листе лекова за период од 6 месеци, који у себи садржи 
образац структуре цене са упутством како да се попуни, тако да гласи: 

 

PAR
TIJA 

PREDMET 
NABAVKE JKL 

ZAŠTIĆENI 
NAZIV 

PONUĐENOG 
DOBRA 

PROIZVO
ĐAČ 

FARMACEU-
TSKI OBLIK 

JAČINA 
LEKA 

JEDINICA 
MERE KOLIČINA JEDINIČNA 

CENA 

UKUPNA 
CENA 
BEZ 

PDV-A 

IZNOS 
PDV-A 

UKUPNA 
CENA 

SA PDV-
OM 

3 
Ibandro-

nska 
kiselina 

   
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

1 po 2 ml  
(2 mg/ 2 

ml) 
ampula 1     

 
3. Врши се исправка тачке 6.2 конкурсне документације – Обезбеђење за озбиљност понуде, на 

начин да се мења проценат менице коју наручилац може да активира, са 1% на 2%, тако да 
тачка 6.2 гласи: 

 
„  6.2. Наручилац може да активира меницу у износу од 2% од вредности поједине партије (без 
ПДВ-а) у случају:  

1) да понуђач повуче своју понуду за партију током периода важења понуде, назначеног од 
стране понуђача у обрасцу за понуду;  
 
2) или ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде за поједину партију од стране 
Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише оквирни споразум 
за партију за коју је доставио понуду или не достави тражено средство обезбеђења за добро 
извршење посла за ту партију.“ 
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4. Мења се Прилог Б - техничка спецификација, тако што се додаје процењена вредност, по 
партијама и иста гласи: 

 

Партија ИНН Фармацеутски 
облик 

Јачина 
лека 

Јединица 
мере Количина Ознака из 

ОРН-а 
Процењена 
вредност 

1 pamidronska 
kiselina 

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za 

infuziju 

2 po 10 ml 
(30 mg) liobočica 90 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
153.238,50 

2 
ibandronat/ 
ibandronska 

kiselina 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

1 po 6 mg/6 
ml bočica 17 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
241.959,30 

3 ibandronska 
kiselina 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

1 po 2 ml (2 
mg/2 ml) ampula 1 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
5.260,60 

4 zoledronska 
kiselina 

prašak za 
rastvor za 
infuziju i/ili 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

4 mg/5ml bočica i/ili 
liobočica 340 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
1.799.059,00 

5 riluzol film tableta 56 po 50 
mg tableta 8.624 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
2.999.427,20 

 
 
 Пречишћен текст конкурсне документације и прилози исте ће бити објављени на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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