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08/5 број: 404-1-47/15-16 
11.06.2015. године 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације у вези јавне 
набавке Лекова са Листе Б и Листе Д: protamin, vinblastin и hidrokortizon 100 mg, број 
404-3-110/15-56 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 
124/12 и 14/15) 
 
           

Поводом захтева заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима 
од 11.06.2015. године, у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д: 
protamin, vinblastin и hidrokortizon 100 mg, број 404-3-110/15-56 дајемо следећe 
одговорe: 
 

 Питање бр. 1: 
 

Да ли је за лекове са Листе Д неопходно достављање овлашћења за учешће у јавној 
набавци (с обзиром да се у конкурсној документацији тражи само овлашћење носиоца 
дозволе, што за нерегистроване лекове није могуће)? 

Одговор на питање бр. 1: 
 

Како је на страни 19. у конкурсној документацији под тачком 2.10 предвиђен као 
један од додатних услова – овлашћење носиоца дозволе за лек, с обзиром да за 
нерегистроване лекове не постоји носилац дозволе за лек, на истој страни конкурсне 
документације под тачком 3.4 наведено је следеће:  

„Доказ из тачке 2.10 не доставља понуђач уколико је носилац дозволе за лек 
који нуди и не доставља понуђач који нуди лек који се налази на Д Листи лекова који 
се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.“  

Сходно наведеном, наручилац је већ назначио у конкурсној документацији да 
се тражени услов (овлашћене носиоца дозволе) не односи на нерегистроване 
лекове. 
 
 

 Питање бр. 2: 
 

Како ће за нерегистроване лекове бити регулисан део који се односи на добијање 
предлога и овлашћења за увоз (који су неопходни за сваку појединачну установу у складу 
са Правилником о увозу нерегистрованог лека)? Да ли постоји могућност да једна установа 
у име осталих установа (којих има преко 100) достави једно овлашћење и предлог на 
целокупну тражену количину лека по партији (у случају да се нуди нерегистрован лек), па 
да потом те количине буду реаспоређене свим осталим установама што би умногоме 
олакшало и убрзало процедуру увоза и касније испоруке лекова, а такође и умањило 
трошкове издавања великог броја дозвола за увоз, а што такође утиче на висину понуђене 
цене у јавној набавци. 
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Одговор на питање бр. 2: 

 
 За лекове који су предмет набавке, а налазе се на Д Листи лекова, свака 

установа ће појединачно слати овлашћење за увоз нерегистрованог лека за потребне 
количине. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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