
 

 

 

08/2 број: 404-1-33/16-39 
21.7.2016. године 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-34, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Дана 21.7.2016. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези са поступком јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д Листе 
лекова, број 404-1-110/16-34, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

Питање 1: Изменама и допунама конкурсне документације број 404-1-33/16-35 од дана 21.7.2016. 
године Наручилац је изменио конкурсну документацију на страни 18, у ставу 2. Напомена Обрасца 
број 11 – Овлашћење носиоца дозволе за лек/произвођача лека за учествовање понуђача у 
централизованој јавној набавци. Такође, Наручилац је навео да су понуђачи дужни да уз понуду 
доставе овај измењени образац број 11. 

Измена горе наведеног Обрасца број 11 огледа се у измени редоследа речи у реченици садржаној 
у Напоменама. Ова измена је техничке природе, односи се само на понуђаче, и као таква ни у чему 
није релевантна за издаваоце овог Овлашћења, као ни за значај самог Овлашћења. 

Захтев који је поставио Наручилац да се уз понуду мора доставити овако измењени Образац број 
11 представља велики проблем за потенцијалне понуђаче, из разлога што би понуђачи морали 
израдити и послати измењени Образац сваком појединачном носиоцу дозволе за лек/произвођачу 
лека. Нарочито напомињемо да понуђач неке од ових Овлашћења добија из иностранства, где се 
исти достављају како би били потписани, као и на чињеницу да је понуђач неке од Овлашћења већ 
добио потписане. 

Ситуацију нарочито отежава чињеница да је измена Обрасца 11 извршена дана 21.7.2016. године, 
док је рок за доставу понуда за предметни поступак јавне набавке 1.8.2016. године, што 
представља прекратак рок. 

Узимајући у обзир све наведено молимо Вас да понуђачима омогућите да као саставни део понуде 
доставе било Образац број 11 од 8.7.2016. године било Образац број 11 од 21.7.2016. године, као и 
Образац број 11 на коме су наведене Напомене обрсане. Уколико на овај наш захтев одговорите 
негативно молимо Вас да због извршених измена конкурсне документације у року који понуђачима 
не оставља довољно времена да израде исправну понуду померите рок за доставу понуда за 
довољан број дана, како би понуђачима ово било омогућено. 

Одговор 1: С обзиром да се ради о измени која је техничке природе, тј. промени реда речи у 

реченици, Понуђач може да у оквиру своје понуде достави попуњен Образац бр. 11 -  

овлашћење носиоца дозволе за лек/произвођача лека за учествовање понуђача у 

централизованој јавној набавци, без обзира да ли је исти објављен 8.7.2016. или 21.7.2016. 

године. 

Питање 2: Понуђач такође скреће пажњу Наручиоцу да је наведеним Изменама и допунама 
конкурсне документације навео да ће дана 21.7.2016. године на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца објавити Пречишћени текст конкурсне документације, што Наручилац није 
урадио. 

С тим у вези, молимо Вас да на наведеним интернет страницама објавите Пречишћен текст 
конкурсне документације. 
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Одговор 2: Наручилац је дана 21.7.2016. године објавио Пречишћен текст конкурсне 
документације за јавну набавку лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова, р. бр. 404-1-
110/16-34. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

57016.58/60 
 

 Сагласни:  

 _____________________  

 Марија Атанасијевић  

 _____________________  

 Љиљана Марковић  

 ______________________  

            Ана Милијић  

 ______________________  

                     Марија Митић  


