
 

 
08/2 број: 404-1-44/19-20 
2.9.2019. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са Листе 

Б и Листе Д Листе лекова – поновљени поступак, број ЈН 404-1-110/19-47, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

Дана 2.9.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењeм у вези поступка јавне набавке Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова – поновљени 
поступак, број ЈН 404-1-110/19-47, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 
Питање: 
 
Да ли ће у складу са изменама конкурсне документације од 30.08. бити објављен измењен Образац 

11 и Образац понуде- у делу: Рок испоруке износи _________________ од дана добијања законом 
неопходне документације за промет нерегистрованог лека. (овај рок испоруке попуњава понуђач који нуди 
лекове са Д Листе лекова за партије 2, 3 и 4) 
 

Одговор:    

 Дана 30.8.2019. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Републичког фонда за 
здравствено осигурање објављене су измене конкурсне документације за предметну јавну набавку, које се 
односе на партије за које се могу понудити нерегистровани лекови. 
 Како је у изменама конкурсне документације број 404-1-44/19-15 од 30.8.2019. године, тачком 6 
извршена измена у Прилогу В конкурсне документације – Образац понуде 4.1 – Упутство, којом се мења  
став 6. тако да гласи „Рок испоруке од дана добијања законом предвиђене документације за промет 
нерегистрованог лека се уноси у сатима, при чему не може бити дужи од 72 h, а овај рок испоруке дужан је 
да унесе понуђач који доставља понуду за лекове са Д Листе лекова за партије 2, 3, 4, 5 и 6.“, комисија за 
јавну набавку ће објавити пречишћен текст обрасца понуде којим је извршено усаглашавање са наведеном 
изменом конкурсне документације. 
 Комисија за јавну набавку је извршила измену обрасца 11 - ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА 
ЛЕК ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, и исти објавила у 
пречишћеном тексту конкурсне документације број 404-1-44/19-16 од 30.8.2019. године. 
 Комисија за јавну набавку напомиње да ће прихватити и образац број 11 који не садржи наведену 
измену, јер иста није од значаја за понуђача који нуди регистровани лек и који је у обавези да овај образац и 
достави, уколико није носилац дозволе за лек за који доставља понуду. 
 Наиме, понуђач који нуди нерегистровани лек, образац број 11 не доставља уз понуду. 
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