
 
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

08/2 број: 404-1-96/19-12 
06.02.2020. године 
 
 

 
ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови за 

лечење мултипле склерозе, број ЈН 404-1-110/19-97, сагласно члану 63. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Дана 04.02.2020. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови за лечење мултипле склерозе, број ЈН 404-1-
110/19-97. 

 

Питање бр. 1: 

Конкурсном документацијом у делу Упутство понуђачима, тачка 3.4 предвиђено је да је понуђач 
дужан да за лек који нуди достави исту цену, уколко исти нуди у две различите партије (партије 4 и 5).  

У упутству за попуњавање обрасца 4.1 наведено је да је понуђач обавезан да за партију 4 понуди 
лек glatiramer acetat за осигурана лица која у терапији користе Copaxon, а за партију 5 лек glatiramer-
acetat за осигурана лица која у терапији користе лек Remurel. 

Молимо да захтев да понуђена цена за партије 4 и 5 буде иста уколико понуђач нуди исти лек за 
партије 4 и 5 буде брисан, обзиром да је понуђач за наведен партије обавезан да понуди лекове 
различитих произвођача. 

 
Одговор бр. 1: 

Сходно примедби заинтересованог лица, Наручилац ће извршити измену конкурсне 
документације на начин да ће у делу VI- Упутство понуђачима, у оквиру тачке 3. – Цена у 
понуди, брисати тачку 3.4. 

 
Питање бр. 2: 

Чланом 8.1. Модела оквирног споразума као и чланом 5.3. Модела Уговора за лечење лица чије 
се лечење финансира из других извора предвиђено је да је у случају прекорачења уговореног рока 
испоруке Добављач дужан да плати Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без 
ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 
5% од уговорене вредности тог предметног добра. 

Предлажемо прецизирање предметне одредбе Модела Оквирног споразума односно Модела 
уговора тако што ће се уместо наведеног предвидети да ће „у случају прекорачења уговореног рока 
испоруке Добављач бити дужан да плати Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности 
без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не 
више од 5% вредности добара испоручених са закашњењем“. 

Наиме, имајући у виду начело савесности и поштења Закона о облигационим односима сматрамо 
да је дефинисање уговорне казне на начин на који сте предвидели спорно, обзиром да је кажњавање 
Добављача и за део робе који је по поруџбини савесно испоручио у свему у супротности са начелом 
савесности и поштења поменутог Закона. 

Такође указујемо на правну праксу у вези са овим питањем, где се и даље примењују Опште 
узансе за промет робе, обзиром да Закон о облигационим односима није посебно регулисао ово 
питање, које предвиђају обрачун  уговорне казне на следећи начин „Уговорна казна обрачунава се на 
вредност целокупне обавезе до тренутка делимичног испуњења обавезе, а од тада па до потпуног 
испуњења само на вредност неиспуњеног дела обавезе.“ 

 
Одговор бр. 2:  
Прихвата се захтев заинтересованог лица, Наручилац ће извршити измену Конкурсне 

документације. 
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Питање бр. 3: 

Молимо да члан 3.15. Модела Уговора за лечење лица чије се лечење финансира из других 
извора буде брисан, обзиром да се реализација ових уговора не финансира из буџета. 

 
Одговор бр. 3: 

У складу са чланом 54. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19 и 72/19), здравствене установе, као корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање, дужне су да уговоре закључују у складу са финансијским средствима 
која су им за ту намену одобрена у тој буџетској години. 

У вези са чланом 54. Закона о буџетском систему а у складу са чланом 7. став 2. Уредбе о 
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности 
за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 
година, модел уговора, као обавезни елемент конкурсне документације која се припрема у поступку 
јавне набавке, мора садржати одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години 
бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 

Сходно наведеном, не прихвата се захтев заинтересованог лица. 
 
Питање бр. 4: 

Молимо да у техничкој спецификацији и обрасцу 4.1 дефинишете количину лекова за лечење 
лица која се финансирају из других извора за које купац нема закључен уговор о пружању 
здравствене заштите са РФЗО. 

 
 
Одговор бр. 4: 

Прихвата се захтев заинтересованог лица, Наручилац ће извршити измену Конкурсне 
документације. 

 
 
Питање бр. 5: 

Конкурсном документацијом дефинисано је да ће Наручилац извршити јавно отварање понуда 
дана 18.02.2020. године са почетком у 11:00 часова, те се у складу са тим благовременим сматрају 
понуде примљене од стране Наручиоца до 18.02.2020. године до 10:00 часова, без обзира како су 
послате. 

Како је Позив за подношење понуда објављен 29.01.2020. године, а јавно отварање понуда 
заказано већ за 18.02.2020. године, истакли бисмо да је понуђачима остављен нереално кратак рок за 
припрему понуда, а пре свега имајући у виду сложеност предметне јавне набавке. 

У вези са горе наведеним истакли бисмо и да је иначе непримерено кратак рок за припрему 
понуда додатно скраћен услед државног празника. 

 
Одговор бр. 5:  

Прихвата се захтев заинтересованог лица, Наручилац ће продужити рок за подношење 
понуда о чему ће бити објављено Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59020.11/1 
 

Сагласни: 

_____________________ 

Оливера Ђурић 

 

_____________________ 

Љиљана Марковић 

 


