
 
 

08/2 број: 404-1-3/19-18 
23.4.2019. године 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Допуна додатног појашњења конкурсне документације за јавну набавку Лекови са 
Листе Б Листе лекова за период од 6 (шест) месеци, бр. ЈН. 404-1-110/19-3, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 18.4.2019. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б Листе лекова за период од 6 (шест) 
месеци, бр. ЈН. 404-1-110/19-3, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), a чији је одговор на исти објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца дана 22.4.2019. године. 

Овим путем вас обавештавамо да је техничком грешком из горе наведеног додатног појашњења 
конкурсне документације за предметну јавну набавку, број 404-1-3/19-15 од 22.4.2019. године, 
изостављен одговор на питање број 7. заитересованог лица, из ког разлога објављујемо ову допуну истог. 

 

Питање бр. 7: У прилогу Б конкурсне документације – техничка спецификација – јавна набавка Лекови са 
листе Б листе лекова за период од 6 (шест) месеци, број 404-1-110/19-3, за партију 7 наводи се 
цефуроксим 750 мг, фармацеутски облик – prašak za rastvor za injekciju/infuziju. 
Молимо за одговор да ли ће за горе наведену партију бити прихваћен и облик „prašak za rastvor za     
injekciju“? 
Обзиром на обимност и сложеност предметне јавне набавке молимо Вас да продужите рок за 
подношење понуда до 10.05.2019. године, а посебно имајући у виду да су услед ускршњих празника дани 
26.04.2019. године и 29.04.2019. године нерадни дани у Републици Србији. 
 

Одговор бр. 7: Ознака „/“у колони „фармацеутски облик“ у техничкој спецификацији и Обрасцу 4.1 
–обрасцу понуде означава „или“ и даје могућност понуђачима да доставе понуду за лекове за све 
или за поједине фармацеутске облике у оквиру дате партије, а који су у складу са Правилником о 
Листи лекова. У конкретном случају које је заинтересовано лице навело, Наручилац ће, између 
осталих, прихватити и понуде лекa фармацеутског облика „prašak za rastvor za injekciju“ за партију 
7 у предметној јавној набавци. 
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