
 

 

 

08/2 број: 404-1-33/16-30 
18.7.2016. 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 14.7.2016. године, заинтересована лица 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: Заинтересовано лице, као потенцијални понуђач у јавној набавци добара – Лекови са 
листе Б и листе Д Листе лекова, наручиоца Републичког фонда за здравствено осигурање, ЈН број 
404-1-110/16-34, подноси Захтев за достављање додатних информација и појашњења, те моли 
наручиоца да још једном размотри одлуку објављену на Порталу јавних набавки дана 7.7.2016. 
године, да остане при условима датим у конкурсној документацији који се односе на место 
испоруке добара и то тачка 7.4. модела уговора, страна 31. конкурсне документације, којом је 
предвиђено да се „место испоруке утврђује појединачним уговором. Место испоруке је магацин 
купца, осим ако из објективних разлога, Купац не одреди појединачним уговором другу локацију 
испоруке. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цене и Купац их 
посебно не признаје“. 

 Заинтересовано лице предлаже наручиоцу да измени модел уговора у наведеној одредби 
којом је дефинисано место испоруке добара за партију 267: antiserum protiv zmijskog otrova (konjski) 
и партију 363 - prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu, те да као место испоруке 
одреди магацин испоручиоца. Наиме, заинтересовано лице подноси наведени предлог из 
објективних разлога који се односе на економичност испоруке добара, јер се може догодити 
cитуација да је потребно једну кутију добара или малу количину добара испоручити до удаљених 
здравствених установа, те заинтересовано лице, у наведеном случају, нема интерес да учествује у 
предметном поступку, јер би био у финансијском губитку. Имајући у виду наведено, такав уговор би 
за заинтересовано лице био неправичан. 

 Сходно наведеном, заинтересовано лице, као произвођач и једини понуђач предметних 
добара у Републици Србији, из напред наведених објективних разлога предлаже наручиоцу да 
изврши измену конкурсне документације, те као место испоруке одреди магацин испоручиоца и на 
тај начин омогући заинтересованом лицу да учествује у поступку јавне набавке, а тиме обезбеди 
континуитет у снабдевању здравствених установа добрима из партија 267 и 363. 

.Одговор 1: Примедба се не прихвата. Комисија остаје при условима датим у конкурсној 

докумeнтацији. Напомињемо да то што је заинтересовано лице носилац дозволе за лек, 

односно произвођач лека, то не значи да је оно и једини потенцијални понуђач. Наиме, 

понуђач предметних добара може да буде лице које има дозволу Министарства здравља за 

промет лековима на велико и овлашћење носиоца дозволе да учествује у јавној набавци.  

Питање 2: Да ли ће наручилац одбити понуду понуђача уколико бланко меницу и менично 

овлашћење потпишу лица која се налазе на картону депонованих потписа издатог од стране 

пословне банке, а нису лица овлашћена за заступање друштва? 
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Одговор 2: Наручилац неће одбити понуду понуђача уколико бланко меницу и менично 
овлашћење потпишу лица која се налазе на картону депонованих потписа издатог од стране 
пословне банке, а нису лица овлашћена за заступање друштва. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57016.58/30 

 

 Сагласни:  

 _____________________  

 Марија Атанасијевић  

 _____________________  

 Љиљана Марковић  

 ______________________  

            Ана Милијић  

 ______________________  

                     Марија Митић  


