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08/2 бр. 404-1-90/14-33 
12.01.2015. године 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке лекова са Б Листе лекова број ЈН 404-1-110/15-7  
 
 
             Дана 08.01.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке лекова са Б Листе лекова, број ЈН 404-
1-110/15-7, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 

  Питање заинтересованог лица: 
 У спецификацији тражених ставки  налазе се лекови који се истовремено налазе и на Б Листи 

и на Листи Д лекова, конкретно за партије 10, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 60, 153, 155 и 159. 
Да ли је по овој јавној набавци предвиђена могућност достављања понуде лекова са Листе Д? 
Уколико је могуће нудити лекове са Листе Д, молимо да конкурсну документацију ускладите са 

Правилником о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за лек, односно 
медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава ("Сл. гласник РС", бр. 
2/2014, 14/2014 - испр. и 111/2014), а нарочито у погледу рокова испоруке. 

 
Одговор: 
У предметној јавној набавци предвиђена је могућност достављања понуда лекова са 

Листе Б, а не лекова са Листе Д. 
Како лекови који су предмет набавке за партију 40 - epinefrin (adrenalin) и партију 41 -  

gliceriltrinitrat (nitroglicerin) јачине 1 mg тренутно нису регистровани на тржишту Републике 
Србије, a у циљу континуираног снабдевања наведеним лековима, биће извршена измена 
конкурсне документације тако да се за партије 40 и 41 могу доставити понуде за лекове који се 
налазе и на Листи Б и на Листи Д Листе лекова који се прописују и издају на терет обавезног 
здравственог осигурања. 
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