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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку лекова за лечење урођених 
болести метаболизма – alglukozidaza alfa и idursulfataza, број ЈН 404-3-110/14-55, 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 следећу измену конкурсне документације за јавну набавку лекова за 
лечење урођених болести метаболизма – alglukozidaza alfa и idursulfataza, број ЈН 404-3-
110/14-55. 

 
1. У делу II. Подаци о предмету јавне набавке услед техничке грешке у табели у колони 

количина је за партију 1. лек alglukozidaza alfa унета количина 413 ампула, док је за 
партију 2. лек idursulfataza унета количина 301 ампула. Сходно наведеном, врши се 
измена табеле тако да се у колони количина за партију 1. лек alglukozidaza alfa уноси 
количина 301 ампула и за партију 2. лек idursulfataza уноси количина 413 ампула. 
 

2. На страни бр. 15 део III. Техничка спецификација мења се и постаје део IV. Техничка 
спецификација и гласи: 

 
Предмет јавне набавке - Лекови за лечење урођених болести метаболизма - 
аlglukozidaza alfa и Idursulfataza, обликује се у следеће партије:    
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ КОЛИЧИНА 

1. аlglukozidaza alfa 301 amp. 

2. 
 

      Idursulfataza 
 

413 amp. 

 
Техничке карактеристике морају садржати и доказ (изјава понуђача дата под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, на сопственом обрасцу, потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом) о плановима понуђача да поштује 
техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом. 
 

3.  У делу Обрасца бр. 4.1. Понуда за јавну набавку лекова за лечење урођених болести 
метаболизма - alglukozidaza alfa и idursulfataza, врши се измена табеле тако да се у 
колони количина у amp. за партију 1. аlglukozidaza alfa уноси количина 301 ампула, док 
се у колони количина у amp. за партију 2. Idursulfataza уноси количина 413 ампула. 
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