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30.11.2015.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 26.11.2015. 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: 
 
Моделом оквирног споразума тачка 6.6 предвиђено је „Добављач се ибавезује да ће 

испоручивати лекове са роком трајања не краћим од 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.“ 
Међутим, конкурсном документацијом – II Техничка спецификација, у тачки 7 одређено је да: 

„Понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 9 (девет) месеци од дана испоруке.“ 
Молимо да ускладите текст Модела оквирног споразума са захтевима конкурсне документације. 
 

     Одговор 1:  
 

 Прихватљивим ће се сматрати понуде које буду садржале изјаву, дату на сопственом обрасцу, 
потписану и оверену печатом, да ће добављач испоручивати лек који ће имати рок трајања 9 (девет) 
месеци од дана испоруке, као што је наведено у тачки 7 одељка II Техничка спецификација. У тачки 6. 
оквирног споразума је наведен рок од 12 (дванаест) месеци, услед техничке грешке. 

 
Питање 2: 

 
 Тачком 5.3 оквирног споразума и тачком 3.4 модела уговора предвиђено је да уколико се, током 
трајања овог споразума, цена за лек који је предмет увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у 
односу на цену утврђену Правилником о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 65/15 и 71/15-исправка), Добављач има 
право на увећање цене из споразума и то за проценат који представља разлику између процента 
увећања цене лека и 5 процената, о чему ће бити закључен Анекс уговора. 
 Оваква одредба примењена у пракси, представља повећање ризика и директну материјалну 
штету за добављача, из разлога што је на носиоцу дозволе, односно произвођачу да ли хоће или неће 
одобрити 5 процената добављачу на име настале разлике у цени услед повећања цена утврђених 
Правилником о Листи лекова. Из наведених разлога сматрамо да је потребно да се у случају повећања 
цена утврђених Правилником о Листи лекова обезбеди добављачу заштита од могућих додатних 
губитака, и то кроз права да партиципира у пуном проценту повећања цене. 
 

     Одговор 2: 
 

Наручилац остаје при условима датим у конкурсној докумeнтацији, за предметни поступак јавне 
набавке. Тражене измене услове од стране заинтересованог лица се неће усвојити. 
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