
 

 

08/2 број: 404-1-45/20-21 
19.01.2021. године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе А и 
Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-110/20-53, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 18.1.2021. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевом за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-
110/20-53, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 
 
Питање: „У Прилогу Б, за партије 171, 172, 173, у колони Паковање и јачина лека је наведено 
потребно паковање и јачина лека. 

У Обрасцу структуре цене 4.1, Прилог В, за исте партије, колоне Јединица мере и Укупна 

количина су празне, а у истом обрасцу у Упутству је наведено да: 

Уколико понуђач доставља понуду нерегистрованог лека у партијама 171, 172, 173 и 1369 у 

обавези је да у Образац 4.1 - Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене за 

наведене партије унесе у празна поља све податке везане за лек који нуди (шифра лека, 

заштићени назив лека, назив произвођача лека држава производње, јединица мере у Листи Д 

Листе лекова - таблета, односно мл, као и количину лека у наведеним јединицама која одговара 

количини оригиналних паковања регистрованог лека у техничкој спецификацији). 

Да ли је прихватљиво да се: 

1. За поменуте партије понуди веће оригинално паковање лека од наведеног паковања у 

Прилогу Б? 

2. Величина паковања које нудимо може уписати у Образац 4.1 у колони Јединица мере? 

3. У колони Укупна количина у истом обрасцу упише заокружена укупна количина на први 

већи цели број, обзиром да укупна тражена количина није дељива са величином 

паковања?“ 

 
Одговори:  

1. Прихватљиво је да се за поменуте партије понуди веће оригинално паковање лека од 

наведеног паковања у Прилогу Б конкурсне документације – Техничка 

спецификација/Списак партија. 

2. Уколико понуђач нуди веће паковање за наведене партије, као јединицу мере може да 

упише нпр. „таблета“ уместо „оригинално паковање“. 

3. Уколико понуђач као јединицу мере за неведене партије наведе нпр. „таблета“, количину 

треба исказати у складу са бројем таблета и процењеном вредношћу за конкретну партију. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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