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Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-27/18-14 
1.8.2018. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-30, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 01.8.2018. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, 
број ЈН 404-1-110/18-30, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање: 

        На страни 21. Kонкурсне документације у оквиру тачке 8. Подношење понуде, став 8.6. ,сте 
навели: 
,, Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 20.08.2018. године до 10:00 
часова, без обзира на начин како су послате.  ‘’ 
 
У Закону о јавним набавкама, члан 94. Одређивање рока за подношење понуда и члан 95. Рок за 
подношење понуда у отвореном поступку је предвиђено да:  
 
                  - Члан 94 - Рок за подношење понуда мора бити примерен времену потребном за припрему 
прихватљиве понуде; 
                  - Члан 95. - Рок за подношење понуда у отвореном поступку, не може бити краћи од 35 
дана од дана објављивања позива за подношење понуда ако је процењена вредност јавне набавке већа 
од износа из ĉлана 57. овог закона;  
 
У члану 57. ЗЈН је процењена вредност јавне набавке 250.000.000,00 динара,док је процењена вредност 
Јавне набавке Лекова Листе Б И Листе Д свакако већа од предвиђене процењене вредности из члана 57. 
и износи 8.405.225.771,61 динара. 
Рок за подношење понуда у отвореном поступку може бити 20 дана од дана када је објављен позив за 
подношење понуда ако је процењена вредност јавне набавке већа од износа из члана 57. овог закона , у 
случају да је наруĉилац објавио претходно обавештење у року од најмање 35 дана а највише 12 месеци 
пре објављивања позива;, а како наручилац, у овом случају Фонд за здравствено осигурање, није објавио 
претходно обавештење у предвиђеном року, рок за доставу понуда од 20 дана не може бити прихватљив 
како би потенцијални понуђачи припремили понуду која би била у складу са свим захтевима Наручиоца и 
испуњавала све потребне услове.  
 
Такође, морате узети у обзир да је време годишњих одмора , те да већина произвођача/Носиоца дозвола 
користи колективне годишње одморе и да ће ,самим тим , прибављање потребних овлашћења од стране 
произвођача у предвиђеном року бити теже изводљиво и на тај начин , како су овлашћења произвођача и 
Носиоца дозвола један од основних услова за подношење понуда, потенцијални понуђачи су,на тај 
начин, стављени у неповољан, чак и неравноправан положај , с обзиром на то да не могу поднети понуде 
за артикле, партије за које не могу гарантовано добити потребна овлашћења. 
 
Самим тим је и Наручилац стављен у неповољан положај из разлога што се може догодити да не добије 
најповољније понуде од свих потенцијалних понуђача, услед кратког рока за подношење понуда .    
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Из објективних и оправданих разлога који су наведени у претходном тексту Вас молим да размотрите и 
прихватите предлог за померањем рока за подношење понуда а све у складу са Законом о јавним 
набавкама.  

 

Одговор : 

 Дана 31.7.2018. године  објављен је позив за подношење понуда и конкурсна документација 
са прилозима, за централизовану јавну набавку Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. 
годину, број ЈН 404-1-110/18-30, на Порталу јавних набавки и на интренет страници Републичког 
фонда. 

У складу са чланом 95. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), рок за подношење понуда је 20 дана од дана када је објављен позив за 
подношење понуда, имајући у виду да је Наручилац објавио претходно обавештење о намери да 
спроведе поступак предметне јавне набавке, дана 23.1.2018. године, на Порталу јавних набавки у 
на интернет страници Републичког фонда. 

Међутим, услед техничке грешке, приликом објављивања позива за подношење понуда и 
конкурсне документације, за јавну набавку Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. 
годину, број ЈН 404-1-110/18-30, на Порталу јавних набавки, у делу који се односи на претходно 
обавештење Наручилац је навео да се исто односи на Лекове са Листе Лекова, уместо Претходног 
обавештења за Централизоване поступке јавних набавки за 2018. годину. Наведено је измењено 
дана 01.8.2018. године. 

Наиме, како су у захтеву за додатним појашњењем, заинтересованог лица, наведени 
објективни разлози за продужење рока, из разлога комплексности предметне јавне набавке, 
Наручилац прихвата примедбу и овим путем обавештава заинтересована лица да ће бити 
извршено продужење рока за подношење понуда, за период од 10 (десет) дана, те да ће нови рок 
за достављање понуда бити до дана 30.8.2018. године. 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ће бити објављено на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 
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Сагласни: 
 

_____________________ 
Kaтарина Думнић 

 
_____________________ 

Ана Милијић 
 

_____________________ 
Љиљана Марковић 

 
______________________ 

Марија Атанасијевић 


