
 

 

 
08/1 број: 404-1-38/17-26 
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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе А и 

Листе А1 Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-38, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 18.10.2017. године заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењењем у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. 
годину, број ЈН 404-1-110/17-38, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1: 

За лекове компаније XXXXXXX, у овом тренутку носилац дозволе за стављање у промет је 
YYYYYYY. 

Планирано је да у октобру поднесемо захтев за измену носиоца дозволе са YYYYYYY на ZZZZZZZ, 
при чему очекујемо да би нови носилац дозволе за стављање у промет била компанија ZZZZZZZ од 
новембра/децембра 2017. године. 

Будући да смо као носилац дозволе за стављање лекова у промет у обавези да за лекове из свог 
портфолија дамо Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање понуђача у централизованој јавној 
набавци, молимо Вас за разјашњење да ли је прихватљиво да за Јавну набавку: Лекови са Листе А и 
Листа А1 Листе лекова за 2017. годину; број јавне набавке 404-1-110/17-38, компанија ХХХХХХХ 
понуђачима да обједињено Овлашћење у име садашњег носиоца дозволе YYYYYYY и новог носиоца 
дозволе ZZZZZZZ, уз доказ да је поступак преноса дозволе покренут испред Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије. 

Одговор бр. 1: 

Садашњи носилац дозволе обавезан је да понуђачима да овлашћење за учествовање у 
централизованој јавној набавци. Уколико се покрене поступак преноса дозволе за лек пре 
одржавања поступка отварања понуда, понуђачи у оквиру понуда могу приложити доказ о томе да 
је Агенцији за лекове и медицинска средства Србије поднет захтев за пренос. 
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