
 
 

08/2 број: 404-1-3/19-12 
18.4.2019. године 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе Б 
Листе лекова за период од 6 (шест) месеци, бр. ЈН. 404-1-110/19-3, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 15.4.2019. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б Листе лекова за период од 6 (шест) 
месеци, бр. ЈН. 404-1-110/19-3, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање: Дана 09.04.2019. сте на сајту РФЗО, објавили позив за подношење понуда као и конкурсну 
документацију за ЈН бр. 404-1-110/19-3 (јавна набавка Лекови са Листе Б Листе лекова за период од 6 
месеци) и тада прецизирали 30.04.2019. као крајњи датум за предају и отварање понуда за ову јавну 
набавку. 
Обзиром да су се предвиђени дани за припрему понуда као и и отварање понуда покопили са ускршњим 
и првомајским празницима, када је учестала пракса да се ови дани углавном не раде или раде скраћено, 
молимо Вас да додатно продужите рок за подношење понуда. 
У оваквим специфичним околностима је отежано припремити сву неопходну документацију (која је 
прилично опсежна). 
Зато Вас молимо за разумевање овакве ситуације и предлажемо да се рок за подношење понуда у 
предметној јавној набавци продужи. 
 

Одговор:  Како су у захтеву за додатним појашњењем, заинтересованог лица, наведени 
објективни разлози за продужење рока, а имајући у виду предстојеће државне и верске празнике, 
Наручилац прихвата примедбу заинтересованог лица да ће бити извршено продужење рока за 
подношење понуда, за 3 радна дана, те да ће нови рок за достављање понуда бити дана 7.5.2019. 
године.  

Сходно наведеном, биће извршена измена конурсне документације, као и објава обавештења 
о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
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