
 

08/2 број: 404-1-40/20-24 
19.10.2020. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-46, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
 

Дана 16.10.2020. године и 19.10.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу 
захтевима са додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б и Листе Д Листе 
лекова, бр.јн 404-1-110/20-46, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Питање бр. 1: 
 
Конкурсном документацијом, у делу спецификације са предметом набавке, за партије наведене у 

доњој табели нису предвиђени фармацеутски облици који се налазе у Правилнику о Листи лекова који се 

прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Молимо за одговор на питање да 

ли ће бити прихваћени фармацеутски облици наведени у доњој табели, у 4-тој  колони – Фармацеутски 

облик - Правилник 

  
Одговор бр.1:  За лекове наведене у питању заинтересованог лица, као и за остале лекове 

обликоване у партије у предметном поступку биће прихваћени понуђени фармацеутски облици који 
су у складу са важећим Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања. 

 
Питање бр. 2: Конкурсном документацијом дефинисано је да ће Наручилац извршити јавно 

отварање понуда дана 26.10.2020. године са почетком у 11:30 часова. 

Овим путем Вам се обраћамо са молбом за померање рока за достављање понуда због 

немогућности припреме благовремене, исправне и прихватљиве понуде у задатом року, а пре свега имајући 

у виду обимност и сложеност предметне јавне набавке. 

Из разлога горе наведених, молимо Вас да продужите рок за подношење понуда до 02.11.2020. 

године. 

 
 

 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-маил: публиц@рфзо.рс        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

Број 
партије 

ИНН Фармацеутски облик 
Фармацеутски облик - 

Правилник 

196 
piperacilin, tazobaktam, 4 g 
+ 0,5 g 

prašak za rastvor za 
injekciju/infuziju 

prašak za rastvor za infuziju 

197 cefazolin 1 g 
prašak za rastvor za 
injekciju/infuziju 

prašak za rastvor za injekciju 

199 cefuroksim 750 mg 
prašak za rastvor za 
injekciju/infuziju 

prašak za rastvor za injekciju 

204 ceftazidim 1 g 
prašak za rastvor za 
injekciju/infuziju 

prašak za rastvor za injekciju 

215 klindamicin 600 mg rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

219 gentamicin 80 mg rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

220 gentamicin 120 mg rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

286 atrakurijum besilat 50 mg rastvor za injekciju/infuziju rastvor za injekciju 

mailto:public@rfzo.rs


 
 

 

Одговор бр.2: Прихвата се захтев заинтересованог лица. Сходно наведеном биће продужен 
рок за подношење понуда.  

 
                                                                                                                       
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
Сагласни: 
___________________ 
Љиљана Марковић 
 
___________________ 
Марија  Aтансијевић 
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