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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са Ц 
Листе лекова за период од 6 месеци, број 404-1-110/15-98, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 10.11.2015. године, заинтересованo лицe се путем електронске поште обратилo 
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Ц 
Листе лекова, број 404-1-110/15-98, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање: 
 
Молимо да нам разјасните да ли је дошло до техничке грешке у оквиру прилога В за 

партије 4 и 5? Да ли су поменуте партије пермутоване? И да ли је прилог Б исправан? 

 

4 ibandronska kiselina 
prašak za rastvor za 
infuziju i/ili koncentrat 
za rastvor za infuziju 

4 mg/5ml bočica i/ili 
liobočica 340 

5 zoledronska kiselina film tableta 56 po 50 mg tableta 8.624 

 
     Одговор:  
 

Приликом израде Прилога В конкурсне документације – Образац 4.1 Понуда за јавну 
набавку лекова са Ц Листе лекова за период од 6 месеци, који у себи садржи образац структуре 
цене са упутством како да се попуни, начињена је техничка грешка. Дана 10.11.2015. године 
извршена је измена наведеног прилога В конкурсне документације, односно Прилог В је усаглашен 
са техничком спецификацијом, датој у Прилогу Б конкурсне документације, и гласи: 

PAR
TIJA 

PREDMET 
NABAVKE JKL 

ZAŠTIĆENI 
NAZIV 

PONUĐENOG 
DOBRA 

PROIZVOĐAČ FARMACEU-
TSKI OBLIK 

JAČINA 
LEKA 

JEDINICA 
MERE KOLIČINA JEDINIČNA 

CENA 

UKUPNA 
CENA 
BEZ 

PDV-A 

IZNOS 
PDV-A 

UKUPNA 
CENA 

SA PDV-
OM 

4 
zoledro-

nska 
kiselina 

   

prašak za 
rastvor za 
infuziju i/ili 

koncentrat za 
rastvor za 

infuziju 

4 mg/ 
5ml 

bočica 
i/ili 

liobočica 
340     

5 riluzol    film tableta 56 po 
50 mg tableta 8.624     

 
Измењени Прилог је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.javnenabavke.rfzo.rs.  
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