
 

08/2 број: 404-1-57/15-12 
28.8.2015.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекова са Б, 
Ц и Д Листе лекова, број 404-1-110/15-71, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 
 

Дана 27.8.2015. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу са захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са Б, Ц и Д Листе лекова, број 404-1-
110/15-71, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 
 

 
Питање 1: Да ли понуђач може поднети једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде која гласи 
на износ од 1% свих партија за које подноси понуду? 
 
Одговор 1: Да, понуђач може поднети једну банкарску гаранцију за озбиљност понуде која 
гласи на износ од 1% свих партија за које подноси понуду. 
 
Питање 2: Да ли у банкарској гаранцији за озбиљност понуде морају бити побројане све партије за 
које понуђач подноси понуду или то није обавезан податак? 
 
Одговор 2: У банкарској гаранцији за озбиљност понуде понуђач није у обавези да поброји 
партије за које подноси понуду.  
 
 
Питање 3: Да ли добављач може поднети једну банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
којој су наведене све партије за које закључује оквирни споразум? 
  
Одговор 3: Да, добављач може поднети једну банкарску гаранцију за добро извршење посла 
у којој су наведене све партије за које закључује оквирни споразум. 
 
 
Питање 4: Имајући у виду износе дуговања појединих здравствених установа и потенцијалну 
опасност немогућности измиривања финансијских обавеза поновим уговорима у поступцима 
централизованих јавних набавки, молимо наручиоца да размотри предлог да се конкурсном 
документацијом односно оквирним споразумом предвиди и: 

- Могућности директног плаћања од стране Фонда добавачима за испоручене лекове 
здравственим установама које су презадужене односно блокиране, у складу са чланом 
177а став 1 Закона о здравственом осигурању("Сл. гласникРС", бр. 107/2005, 109/2005 - 
испр., 57/2011, 110/2012 - одлукаУС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014 - одлукаУС), 

- Право понуђача да могу у случају презадужених установа, установа које дугују понуђачу, 
односно установа које су у блокади, одбити закључење уговора по оквирном споразуму, 

- Право понуђача да одбије даље закључење уговора по оквирном споразуму са установама 
које су у блокади или су презадужене, односно не плаћају испоручену робу, 

- Право понуђача да обустави даље испоруке до измирења обавеза доспелих у складу са 
оквирним споразумом и појединачним уговорима, 

- Законом о облигационим односима односно да има и друга права у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијаним трансакцијама. 

 
Одговор 4: Наручилац остаје при одредбама у конкурсној документацији. 
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