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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке 
Антитуберкулотика друге линије, број 404-1-110/17-4, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 28.04.2017. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевoм за 
додатним појашњењeм у вези поступка јавне набавке Антитуберкулотика друге линије, број 404-1-
110/17-4, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 
                                                                       
 
Питање 1: У делу који се односи на лек Capreomicin, тачка 10, молимо за појашњење да ли може 
бити прихваћен лек који је намењен искључиво за интрамускуларну примену, а из разлога што на 
тржишту лек за интравенску примену није расположив? 
 
Одговор 1: Извршиће се измена техничке спецификације конкурсне документације у тачки 
10, тако да се за лек Capreomycin може понудити лек који је погодан за интравенску и/или 
интрамускуларну примену. 
 
Питање 2: Тачка 6. – захтев да лек буде на листи преквалификованих лекова СЗО, да ли је 
прихватљив лек који се не налази на листи преквалификованих лекова СЗО ако је у питању лек 
европског произвођача који поседује EU-GMP, а набавка се врши у складу са Вашим захтевом 
путем маханизма Stop TB Partnership? 
Одговор 2: Извршиће се измена техничке спецификације конкурсне документације, тако што 
ће се избрисати тачка 6 и изменити услов из тачке 11.   
Сви лекови који се нуде морају имати сертификат Добре произвођачке праксе (GMP) издат 
од надлежног органа земље ЕУ, или надлежног органа земље која има исте или сличне 
захтеве за издавање дозволе за лек са земљама ЕУ у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима, или, за лекове са Листе преквалификованих лекова Светске 
здравствене организације, издат по препорукама Светске здравствене организације од 
надлежног органа земље производње, ако се лек производи у земљи која није чланица ЕУ. 
 
Наручилац ће објавити измене конкурсне документације и пречишћен текст исте на Порталу 
јавних набавки и својој интернет страници. 
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