
 

 

08/2 број: 404-1-45/20-15 
12.01.2021. године 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе А и 
Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-110/20-53, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 11.1.2021. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевом за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-
110/20-53, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 
 

Питање бр. 1: „Да ли је Понуђач у обавези да у оквиру своје понуде приложи фотокопију решења 
АЛИМС за СВЕ лекове за које подноси своју понуду  

или  
фотокопију решења АЛИМС прилаже САМО за лекове за које је дозвола за лек истекла и није 

обновљена, при чему лек може да се нађе у промету у складу са чланом 47. Закона о лековима и 
медицинским средствима, уз коју прилаже и копију предатог захтева за обнову дозволе за лек или 
потврду о пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек.“  

 
Одговор бр. 1: Имајући у виду да је тражени доказ јавно доступан на интернет страници 

надлежног органа, у конкретном случају, Агенције за лекове и медицинска средства, те да се 
претрагом секције „Претраживање хуманих лекова“ може добити податак о постојању и 
валидности свих решења, понуђач није у обавези да, као саставни део своје понуде, достави 
фотокопију решења АЛИМС за све лекове за које подноси своју понуду.  

Понуђач је у обавези да достави фотокопију решења АЛИМС за лекове за које је дозвола за 
лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету у складу са чланом 47. 
Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 107/12, 113/17- 
др. закон и 105/17 – др. закон), уз копију предатог захтева за обнову дозволе за лек или потврду о 
пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек. 

 

Питање бр. 2: „Да ли је за Наручиоца прихватљиво да Понуђач достави изјаву да су веродостојни 
докази о дозволи за промет понуђених лекова који су издати од стране Агенције за лекове и медицинска 
средства Србије јавно доступни на интернет страници надлежног органа: 
http://www.alims.gov.rs/ciril/lekovi/pretrazivanje-humanih-lekova/.“ 

 

Одговор бр. 2: Понуђач није у обавези да достави изјаву наведену у питању бр. 2.  

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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