
 

 

 
 

 
08/2 број: 404-1-28/17-15 
31.07.2017. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатици са 

Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/17-24, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
Дана 28.07.2017. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-
110/17-24, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

Питање:  

Наручилац је у свом одговору 08/2 број: 404-1-28/17-12 од 28.07.2017. године на питање под редним 
бројем 3 у вези са чланом 3.3.5 Оквирног споразума заинтересованом лицу навео да како Образац бр. 11 
сада, заинтересована лица доводи у забуну у погледу одговорности и обавеза, те ће Образац бр. 11 
обрисати из конкурсне документације. Заинтересовано лице овим путем указује Наручиоцу да је својим 
питањем за појашњење желео да укаже Наручиоцу, да уколико сматра да је дошло до омашке приликом 
формулисања одредбе, исту отклони. 

У вези са горе наведеним, на питање под редним бројем 10 у вези са чланом 13.1 Оквирног 
споразума Наручилац је навео да ће Образац бр. 11 обрисати из конкурсне документације. 
Заинтересовано лице овим путем указује да се његово питање за појашњење односило на посебан основ 
за раскид оквирног споразума те је у том смислу предложило измену конкурсне документације на начин 
да се предвиди споразумни раскид оквирног споразума у случају посебног разлога за раскид, те да није 
било усмерено на садржину обрасца бр. 11. 

Сходно наведеном, молимо да извршите измену конкурсне документације на начин, да предвидите 
Образац бр. 11 као садржину конкурсне документације који је и убачен на захтев заинтересованих лица у 
току 2016. године као садржина конкурсне документације. 

Одговор: 

Како заинтересовано лице нема недоумица по питању својих обавеза и одговорности 
дефинисаних моделом оквирног споразума, наручилац неће извршити брисање Обрасца бр. 11 из 
конкурсне документације за предметну јавну набавку, што је наведено у одговору бр. 404-1-28/17-
12 од 28.07.2017. године, већ ће извршити измену истог, тако да се прецизније дефинише обавеза 
носиоца дозволе према Добављачу, а не према наручиоцима. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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