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08/2 број: 404-1-51/18-30 
7.12.2018. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе А и 

Листе А1 Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-52, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 4.12.2018. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2018. годину, 
број ЈН 404-1-110/18-52, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Питање: За партије 163-165 и 1400 дозвољено је понудити лекове са Д листе лекова. У складу са 
тим у табели Прилог В за ове партије потребно је уписати заштићено име лека, паковање и јачину лека, 
назив произвођача лека за лек који се нуди. Молимо Вас за потврду да се може понудити више 
различитих заштићених назива, произвођача, паковања односно јачина уз достављање тражене пратеће 
документације за сваки од понуђених. 

У табели прилог В за партије 163-165 и 1400 није уписана захтевана јединица мере и укупна 
количина. Молимо Вас да ускладите податке у поменутом прилогу са подацима из прилога Б. 

 
Одговор: У обрасцу бр. 4.1 – Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене у 

делу упутство наведено је да уколико понуђач доставља понуду нерегистрованог лека у 
партијама 163, 164, 165 и 1400 у обавези је да у Образац бр. 4.1  за наведене партије унесе у празна 
поља све податке везане за лек који нуди (шифра лека, заштићени назив лека, паковање и јачина 
лека, назив произвођача лека, јединица мере у Листи Д Листе лекова – таблета, односно ml, као и 
количину лека у наведеним јединицама која одговара количини оригиналних паковања 
регистрованог лека у техничкој спецификацији). 

Taкође, понуда ће се сматрати прихватљивом уколико понуђач понуди у једној партији лекове 
више различитих заштићених назива, различитих произвођача и различитих паковања, исте 
јачине, при чему јединице мере понуђених лекова морају бити исте. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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