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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са А и 
А1 Листе лекова, број 404-1-110/15-65, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 25.8.2015. године, заинтересованo лицe се путем електронске поште обратилo 
наручиоцу са захтевом за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са А и А1 
Листе лекова, број 404-1-110/15-65, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање 1: Тренутно важеће цене лекова са А и А1 Листе лекова су прописане 

Правилником о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања (Сл. гласник 123/14 и 136/14). Како  је рок за предају понуда у предметној 
набаваци 02.9.2015. године и како је у Сл. гласнику бр. 65/15 објављен правилник о листи лекова 
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања у ком је 
наведено да ће се цене лекова из Правилника за лекове са листе А и А1 примењивати од 
01.11.2015.  године, молимо Вас да нам одговорите на питање: 

Да ли ће бити дозвољено да се анексима закључених оквирног споразума, као и анексима 
појединачних уговора изврши корекција цена из понуде сходно промени цена лекова које ступају 
на снагу 01.11.2015. године? 

  
     Одговор 1: Предметна јавна набавка је дефинисана у складу са Листом лекова који се 

прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ 
број 65/15), а која се примењује од 01.11.2015. године. 

Сходно горе наведеном, на страни 4 конкурсне документације у делу II -  Опис предмета 
набавке, опис партије, назив и ознака из општег речника набавке у тачки 5 стоји да се оквирни 
споразум закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања, а примењује се од 
1.11.2015. године. 
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