
 

 

 

08/2 број: 404-1-33/16-26 
15.7.2016.године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са јавном набавком Лекова 
са Листе Б и Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/16-34, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 12.7.2016. године, заинтересованa лицa су се обратила наручиоцу захтевима за 
додатним појашњењима у вези са поступком јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д Листе 
лекова, број 404-1-110/16-34, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 

Питање 1: С обзиром на чињеницу да смо понуђач који је уписан и активан у јавном регистру 
понуђача који води АПР, а којим доказујемо испуњеност обавезних услова у поступку јавне набавке 
и с обзиром на то да сте нам одговорили да је и поред тога неопходно да доставимо Изјаву- 
Образац бр. 9, молимо вас да нам одговорите да ли је онда потребно да доставимо и доказе из 
тачке 2. Одељка III Услова за учешће, иако смо регистровани понуђач код АПР-а?  

Одговор 1: Конкурсном документацијом на страни 5. у одељку III – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И 
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА предвиђено је да се испуњеност услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке доказује изјавом понуђача у складу са чланом 77. став 4. 
Закона о јавним набавкама,  односно достављањем попуњеног, печатом овереног и 
потписаног Обрасца бр. 9 из Конкурсне документације. 
 На основу наведеног, понуђач није у обавези да у својој понуди доставља доказе 
наведене у одељку III – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, 
тачка 2. и то доказе под редним бројевима 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5, за обавезне услове, и доказ 
под редним бројем 2.9, за додатни услов, већ се за тражене услове као доказ доставља само 
попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 9. 

Питање 2: Да ли потписник обрасца 11 - Овлашћење носиоца дозволе/произвођача лека за 
учествовање понуђача у централизованој јавној набавци, може да буде носилац дозволе за лек 
које је представништво страног произвођача, или треба да потпише произвођач лека, који је ван 
територије Републике Србије? 

Одговор 2: Потписник обрасца бр. 11 - Овлашћење носиоца дозволе/произвођача лека за 
учествовање понуђача у централизованој јавној набавци може да буде и овлашћено лице 
носиоца дозволе за лек који је представник иностраног произвођача који има седиште у 
Републици Србији. 
 
        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ            
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 _____________________  
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