
 

08/2 број: 404-1-40/20-13 
05.10.2020. 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 02.10.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем 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: 
 
У складу са Законом о јавним набавкама, молимо да нам као заинтересованом лицу у предметном 

поступку јавне набавке доставите додатно појашњење – измену конкурсне документације, према следећем: 

Имајући у виду да се за лекове у партијама 45 и 46 паковање представља сет који се састоји из 4 дела која 

су недељива и да је на важећој  Б Листи лекова која се примењује од 28.08.2020. цена лекова на велико по 

паковању (сету) износи, како следи:  

ATC INN

Zaštićeno ime 

leka FO

Pakovanje i jačina 

leka

Naziv proizvođača 

leka

Država 

proizvodnje 

leka

Cena leka 

na veliko 

za 

pakovanje

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni 

faktor XIII, humani,  

aprotinin, trombin, kalcijum 

hlorid

BERIPLAST P Combi-

Set 1ml

prašak i rastvarač 

za lepak za tkivo

bočica,  4 po 1 (set 1 

mL);   (90 mg/1mL  + 60 

i.j./1mL  + 1000 

KIU/1mL  + 500 i.j./1mL  

+ 5,9 mg /1mL) CSL Behring GmbH Nemačka 11.223,60

B02BC30

fibrinogen, koagulacioni 

faktor XIII, humani,  

aprotinin, trombin, kalcijum 

hlorid

BERIPLAST P Combi-

Set 3ml

prašak i rastvarač 

za lepak za tkivo

bočica, 4 po 1 (set 3 

mL); (270 mg/ 3mL + 

180 i.j./ 3mL + 3000 

KIU/ 3mL + 1500 i.j./ 

3mL + 17,7mg/3mL) CSL Behring GmbH Nemačka 32.922,80  

Молимо да коригујете техничку спецификацију за наведене партије 45 и 46 у колонама „јединица мере“, 

„процењена јединична цена“ и сходно томе и колону „процењена укупна цена без ПДВ-а“: 

I - 

Број 

партиј

е

II - Назив партије

IV - Заштићени 

назив понуђеног 

добра

V- Произвођач

VI - 

Фармацеутс

ки облик

VII - Јачина/ 

концентрација лека

VIII - 

Јединица 

мере

IX - Укупна 

Количина

X - 

Процењен

а 

Јединична 

цена

XI - Процењена 

Укупна цена без 

ПДВ-а

45

f ibrinogen, koagulacioni f aktor XIII, 

humani,  aprotinin, trombin, kalcijum 

hlorid (90 mg + 60 U + 1000 KIU + 

500 i.j.+ 5,9 mg)/ml

Beriplast P Combi  

set 1ml  
CSL Behring GmbH

prašak i 

rastv arač za 

lepak za tkiv o

 1 ml (90 mg + 60 U + 

1000 KIU + 500 i.j.+ 5,9 

mg)/ml

bočica 800 2.805,90 2.244.720,00

46

f ibrinogen, koagulacioni f aktor XIII, 

humani,  aprotinin, trombin, kalcijum 

hlorid (270 mg + 180 U + 3000 KIU + 

1500 i.j.+ 17,7 mg)/3 ml

Beriplast P Combi  

set 3ml  
CSL Behring GmbH

prašak i 

rastv arač za 

lepak za tkiv o

4 po 3 ml (270 mg + 180 

U + 3000 KIU + 1500 i.j.+ 

17,7 mg)/3 ml

bočica 2.600 8.230,70 21.399.820,00

 

На тај начин што ће се: 

• у колони VIII-Јединица мере, уместо речи „бочица“ унети  реч „сет“, „сет бочица“ или „сет бочица 4 
по 1“ (исто као у претходним расписима тендера за Б листу лекова), а како би ознака јединице мере 
била адекватна и у складу са Б листом лекова, и регистрацијом река, а имајући у виду да је 
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паковање, сет од 4 бочице недељив; те да из тог разлога једна бочица не може представљати 
јединицу мере; 

• а у колони X-процењена јединична цена, изменити износ тако да одговара јединичној цени сета од 4 
бочице,  а у складу са ценама одређеним Б листом лекова која се примењује од 28.08.2020; 

• а у колони XI-процењена укупна цена без ПДВ-а, изменити износ тако да одговара потреби за 800 
сетова бочица,  а у складу са ценама одређеним Б листом лекова која се примењује од 28.08.2020; 

 
Одговор:    

Прихвата се примедба заинтересованог лица. У складу са наведеним биће извршена измена 
конкурсне документације. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
 


