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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 21.1.2021. године, заинтересованa лицa су се обратила Наручиоцу захтевима 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: 

 Имајући у виду да смо пре јучерашње измене конкурсне документације за предметни 
поступак јавне набавке прибавили овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање понуђача у 
централизованој јавној набавци на првобитном Обрасцу 11, молимо за појашњење да ли ће такво 
овлашћење бити прихватљиво за Наручиоца. 

Напомињемо да нисмо понуђач за партију 128 због које је мењан текст првобитног Обрасца 
11 у делу „Напомена“: 

“Образац бр. 11 не доставља понуђач уколико је носилац дозволе за лек за који доставља 
понуду и не доставља понуђач који за партије 128, 171, 172, 173 и 1369 нуди лек са Листе Д Листе 
лекова, односно понуђач који за партије од 1399 до 1411 нуди дијететски производ.” 

 

Одговор бр. 1:  

Обзиром да је у пречишћеном тексту Обрасца бр. 11 додат само број партије за који 

није потребно доставити предметни образац уколико се за ту партију нуди нерегистрован лек, 

наручилац ће прихватити и Образац број 11 који је првобитно објављен, а не садржи наведену 

измену. 

Питање бр. 2:  

У измени конкурсне документације објављеној 20.01.2021. године објављен је и нови образац 
11 - овлашћење носиоца дозволе за регистроване лекове. 

Овим путем Вам се обраћамо са молбом за померање рока за достављање понуда због 
немогућности припреме благовремене, исправне и прихватљиве понуде у задатом року, а пре свега 
имајући у виду измену Обрасца 11 објављену 20.01.2021. године. Наглашавам д а ј е  у року за 
достављање понуда, до 01.02.2021. године немогуће прибавити овлашћења носилаца дозволе на 
измењеном Обрасцу 11. услед обимност и сложеност предметне јавне набавке. 

Из разлога горе наведених, молимо Вас да продужите рок за подношење понуда до 
08.02.2021. године. 

Одговор бр. 2:  

Не прихвата се захтев заинтересованог лица, имајући у виду чињеницу да су понуђачи 
имали довољно времена да припреме благовремене, исправне и прихватљиве понуде у 
задатом року, с обзиром да ће комисија за јавну набавку прихватити и првобитно објављен 
Образац бр 11. 
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