
 

 

 

08/2 број: 404-1-93/19-31 
03.02.2020.године 
 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови за 
лечење лица која нису осигурана код РФЗО, бр. ЈН 404-1-110/19-98, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 31.01.2020. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевима за 
додатним појашњењемима у вези поступка јавне набавке Лекови за лечење лица која нису 
осигурана код РФЗО, бр. ЈН 404-1-110/19-98, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање 1:  

Увидом у пречишћен текст конкурсне документације од 29.01.2020. године, за поступак 
јавне набавке: Лекови за лечење лица која нису осигурана код РФЗО, бр. ЈН 404-1-110/19-98, 
утврдили смо да недостаје тачка 10 у обрасцу II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, страна 4 од 36, 
која је постојала у претходно пречишћеном тексту од 24.01.2020. године: 

 
10: „За лекове који су предмет партија 523, 524 и 525, понуђач је у обавези да понуди 

референтни лек.“ 
 

У складу са чл. 63 ЗЈН, молимо за додатно појашњење да ли је у питању техничка 
грешка. 
 

Одговор 1:   

Наручилац је услед техничке грешке објавио конкурсну документацију бр. 404-1-93/19-
28 од 29.1.2020. године, у којој је у делу II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 4, 
пропуштено да се наведе тачка 10. 

Сходно наведеном, биће објављен пречишћен текст конкурсне документације која ће 
садржати поменуту тачку 10. 

 
Питање 2:  

 Молимо за појашњење Вашег одговора 08/2 број: 404-1-93/19-24 од 29.01.2020. године: 

„Имајући у виду да је тражени доказ јавно доступан на интернет страници надлежног 
органа, у конкретном случају Агенције за лекове и медицинска средства, за Наручиоца је 
прихватљиво да понуђачи у понуди доставе Изјаву у којој је наведена само интернет адреса на 
којој су тражени подаци о броју Решења доступни.“ 
 

Да ли је за наручиоца прихватљиво и довољно да понуђачи доставе податке о интернет 
адреси Агенције за лекове и медицинска средства на којој се претрагом секције „Претраживање 
хуманих лекова“ може добити податак о постојању и валидности свих решења АЛИМС 
(https://www.alims.gov.rs/ciril/lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/) 
 
или 
 

Наручилац сматра једино прихватљивим доставу података о интернет адреси АЛИМС о 
постојању и валидности решења за сваки појединачни понуђени лек? Нпр. 
https://www.alims.gov.rs/ciril/lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/?id=404090 за лек TENSEC. 
 

Молимо за доставу додатног појашњења у складу са чл. 63 Закона. 
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Одговор 2:  

 Имајући у виду да је тражени доказ јавно доступан на интернет страници надлежног 
органа, у конкретном случају, Агенције за лекове и медицинска средства Србије, за 
Наручиоца је прихватљиво да понуђачи у понуди доставе Изјаву у којој је наведена само 
интернет адреса на којој се претрагом секције „Претраживање хуманих лекова“ може 
добити податак о постојању и валидности свих решења.  

Дакле, није потребно достављати интернет адресу за свако решење Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије, посебно. 
 

 
 

                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 

_____________________ 

Катарина Думнић 

 

_____________________ 

Оливера Ђурић 

 


