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08/2 број: 404-1-81/19- 
23.01.2020. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са 
Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, број ЈН 404-1-110/19-84, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 22.01.2020. године, заинтересовано лице обратило се Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. 
годину, број ЈН 404-1-110/19-84, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 

Питање:  

Као обавезан услов за учествовање у предметном поступку захтевано је да понуђач мора да 
поседује дозволу Министарства здравља за промет лековима на велико о чему је у склопу понуде 
за јавну набавку дужан да достави решење. 

 
Како су предмет јавне набавке и дијететски производи, партије од 1400 – 1412, за које није 

предвиђена посебна дозвола за обављање послова промета, овим Вас молим да извршите измену 
документације, односно да из наведених партија избришете услов у погледу дозволе за обављање 
делатности, односно да за наведене партије захтевате само уверење Министарства здравља којим 
је дијететски производ уписан у листу дијететских производа за који се води регистар. 

 
Послове промета млечним формулама и дијететским суплементима може да обавља свако 

правно лице које обавља послове трговине на велико уз једину обавезу поседовања адекватног 
складишног простора. Објекат у којем се складиште млечне формуле и дијететски суплементи 
може да има упис у Централни регистар објеката који се води код Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. 

 
Одговор:  

Члан 75. став 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) предевиђа да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. 

Имајући у виду да су предмет партија 1400-1412 добра за чији промет посебним прописом није 
предвиђена дозвола надлежног органа, односно, Министарства здравља, Наручилац неће одбити 
понуду за наведене партије због недостављања траженог доказа. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                    Сагласни: 
_____________________ 

     Kатарина Думнић 
 

______________________ 

       Оливера Ђурић 
 

_____________________ 

     Марија Атанасијевић 
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