
 

 

 

08/2 број: 404-1-14/20-12 
21.05.2020. године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови за 
лечење ретких болести бр. ЈН 404-1-110/20-16, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 18.05.2020. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови за лечење ретких болести бр. ЈН 404-
1-110/20-16, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 

 
Питање: У упутству понуђачима како да сачине понуду предвиђено је да рок испоруке 

одређује понуђач у понуди, при чему не може одредити рок испоруке дужи од 72 h oд дана пријема 
писменог захтева купца односно, 72h од дана добијања законом неопходне документације за 
промет нерегистрованог лека. 

Молимо Вас да прецизирате да ли рок испоруке нерегистрованог лека тече од дана 
окончања законске процедуре о увозу нерегитрованог лека, односно, од тренутка стицања услова 
за промет, тј. од добијања сертификата за лот од Агенције за лекове и медицинска средства? 

Сматрамо да је неопходно да се у конкурсној документацији прецизира да у случају 
испоруке нерегистрованог лека, рок испоруке од 72 h почиње да тече од дана достављања 
понуђачу сертификата анализе Агенције за лекове и медицинска средства Србије за конкретне 
количине које су поручене од стране купаца. 

 
Одговор:  У конкурсној документацији у делу VI – Упутство понуђачима у тачки 5.2  је 

дефинисано да Понуђач  не  може  да  одреди  рок  испоруке  дужи  од  72  сата  од  дана пријема  
писменог захтева  купца,  односно,  72 сата  од  дана добијања  законом  неопходне  документације  
за промет нерегистрованог лека. Рок испоруке нерегистрованог лека од 72 сата се односи на 
добијање Сертификата анализе Агенције за лeкове и медицинска средства Србије за понуђени 
нерегистровани лек, уколико су сви претходни услови за промет нерегистрованог лека испуњени. 

Имајући у виду да је сходно одредбама Закона о лековима („Службени гласник РС“ бр. 

30/10, 107/12, 105/17–др. закон и 113/17–др. закон) правно лице које врши промет лекова на велико 

дужно да има копију сертификатa анализе за сваку серију лека, као и да на пратећој документацији 

за лек наведе податак да серија увезеног лека има сертификат анализе издат од Агенције за 

лекове и медицинска средства Србије, начин на који је рок испоруке дефинисан у конкурсној 

документацији подразумева да исти почиње да тече од пријема сертификата анализе Агенције за 

лекове и медицинска средства Србије.  

Сходно наведеном, Комисија остаје при наводима из конкурсне документације. 
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