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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са А и 
А1 Листе лекова, број 404-1-110/15-65, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 24.8.2015. године, заинтересованo лицe се путем поште обратилo наручиоцу са 
захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са А и А1 Листе лекова, 
број 404-1-110/15-65, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање 1:  
Заинтересовано лице наводи, да је дана 10.8.2015. године Сектору за лекове доставио 
Решење о допуни решења где се додаје нови произвођач за лекове за које је заинтересовано 
лице носилац дозволе за лек, а које у прилогу II – техничка спецификација/списак лекова 
конкурсне документације у предметној јавној набавци није наведен. 
Заинтересовано лице је исказало молбу да се изврши измена прилога II – техничка 
спецификација конкурсне документације у предметном поступку, како би исти учествовао у 
поступку снабдевања осигураних лица лековима поштујући формалне захтеве из поступка 
јавне набавке. 
 
Одговор 1: Техничка спецификација за предметну јавну набавку је дефинисана у складу са 
Листом лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања („Службени гласник РС“ број 65/15). Имајући у виду да је Решењем о допуни 
решења о стављању лека у промет, за поједине лекове за које је заинтересовано лице носилац 
дозволе, додат нови произвођач, а да је на Листи лекова наведен само један произвођач, 
Комисија констатује да ће, имајући у виду да је у питању исти носилац дозволе и иста ЈКЛ 
шифра лека, све измене у Решењима које су настале до тренутка отварања понуда бити 
прихваћене без измене техничке спецификације, под условом да понуђач достави овлашћење 
носиоца дозволе да продаје лекове за које доставља понуду које је у складу са последњом  
важећом изменом, односно  допуном, Решења издатог од стране АЛИМС-а. 
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