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08/2 број: 404-1-87/15-15 
25.11.2015.године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са 

Ц Листе лекова за период од 6 месеци, број 404-1-110/15-98, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
Дана 23.11.2015. године, заинтересованo лицe се путем електронске поште обратилo 

наручиоцу са захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Ц 
Листе лекова, број 404-1-110/15-98, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 
Питање 1:  
 
„6. Обезбеђење за озбиљност понуде 
6.1. Понуђач је обавезан да уз понуду достави Наручиоцу, као финансијску гаранцију за 

озбиљност понуде бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије (као доказ доставити извод из Регистра Народне банке Србије), оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 2% од вредности достављене понуде. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који мора бити издат од 
стране пословне банке коју је понуђач навео у меничном овлашћењу - писму. 

6.2. Наручилац може да активира меницу у износу од 1% од вредности поједине партије (без 
ПДВ-а) у случају: 

1) да понуђач повуче своју понуду за партију током периода важења понуде, назначеног од 
стране понуђача у обрасцу за понуду; 

2) или ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде за поједину партију од стране 
Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише оквирни споразум за 
партију за коју је доставио понуду или не достави тражено средство обезбеђења за добро 
извршење посла за ту партију....“ 

Имајући у виду наведено, молимо појашњење наведених процената средства 
финансијског обезбеђења понуде. 

 
Одговор 1 :  
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у тачки 6.2, тако што ће се изменити 

процентуални износ менице који наручилац може да активира са 1% на 2%, као што је наведено у 
тачки 6.1. 

 
Питање 2: 
 
“Обрасцем бр. 9 и 10 - Изјаве понуђача у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 И 68/15), предвиђено је да понуђачи докажу 
испуњеност обавезних и неких додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке. 

Такође, наручилац је предвидео да ће пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума 
од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Имајући у виду наведено, потом чињеницу да је већина понуђача уписана у Регистар понуђача 
(члан 78. ЗЈН), као и одредбе члана 79. став 5. и 6., молимо да прецизирате које доказе наручилац 
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неће захтевати да достави понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, јер се испуњеност 
тих услова може утврдити на основу података доступних у бази података која се налази на 
интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије (нпр. у питању су 
конкретно докази да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, и да му рачун 
није био у блокади у последња три месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки.)” 

 
Одговор 2 :  
 
Чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) дефинисано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде доказује испуњеност обавезних услова. Затим, чланом 79. став 6. („Службени гласник РС“, 
број 124/12, 14/15 и 68/15) је дефинисано да наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду 
зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, 
навео у понуди интернет страницу на којиј су тражени подаци јавно доступни. 

Сходно томе, а имајући у виду напред наведено, понуђач чија понуда буде оцењена као 
најповољнија, није дужан да достави следеће доказе: 

 
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег регистра – 

податак који се може утврдити претрагом Регистра понуђача; 
 Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре – податак који се може утврдити претрагом Регистра понуђача; 

 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала – податак који се може утврдити претрагом Регистра понуђача; 

 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих – податак који се може утврдити 
претрагом Регистра понуђача; 

 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације – податак који се може утврдити претрагом Регистра понуђача; 

 Потврда о броју дана неликвидности, издата од стране Народне банке Србије – податак 
који се може утврдити претрагом на интернет страници Народне банке Србије. 
 

Такође, напомињемо да се испуњеност услова из подтачке 2) тачке 1.2 дела 1) Услови за 
учешће у поступку, може проверити претрагом Регистра привредних друштава, на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 

 
Питање 3: 
 
„Молимо да ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ЛЕКОВА ЈАВНА НАБАВКА 

ЛЕКОВА СА Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ 404-1-110/15-98, као и у претходним 
поступцима централизованих јавних набавки у 2015. години допуните износом процењених 
вредности за наведене партије.“ 

 
 
 
 



 
 

3 
 

Одговор 3 :  
 
Наведени захтев ће бити усвојен, односно Прилог Б – Техничка спецификација ће бити 

допуњен, тако што ће се додати колона процењена вредност, по партији. 
  
Измењени Прилог ће бити објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца www.javnenabavke.rfzo.rs.  
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 
 
57015.124/10 


