
 
 

08/2 број: 404-1-27/18-39 
31.08.2018. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-30, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 29.8.2018. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, 
број ЈН 404-1-110/18-30, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање: 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), а у 
вези предмета ЦЈН бр. 404-1-110/18-30 – Лекови са Листе Б и Листе Д Листе Лекова за 2018. годину у 
партији 273 ( interferon alfa 2a 3 mi.j.) oбавештавамо Вас да смо 22.3.2017. године Министарству здравља 
послали Обавештење  о престанку промета лекова, које се односи и на лек који је предмет набавке у 
партији 273, као и да смо приликом подношења понуде у овкиру ЦЈН за лекове са Листе Б и Листе Д 
Листе Лекова за 2017. годину (бр. 404-1-110/17-23) у напомени навели да не можемо гарантовати 
испоруке лека током читавог периода трајања оквирног споразума. 

Сходно претходно наведеном предлажемо измену Прилога Б – техничка спецификација која је 
саставни део конкурсне документације за ЦЈН бр. 404-1-110/18-30 – Лекови са Листе Б и Листе Д Листе 
лекова за 2018. годину у партији 273 ( interferon alfa 2a 3 mi.j.) и то тако да се уместо укупне процењене 
количине од 5030 ампула (5000 за РФЗО и 30 за Фонд за СОВО), изврши умањење укупне количине на 
530 ампула (500 за РФЗО и 30 за Фонд за СOВО). 

 

Одговор: 

Прихвата се предлог заинтересованог лица. Сходно наведеном биће извршена  измена 
конкурсне документације у Прилогу Б – Техничка спецификација и Прилогу В – Образац понуде бр. 
4.1. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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