
 
 

08/2 број: 404-1-27/18-34 
24.08.2018. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-30, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 21.08.2018. године, заинтересована лица су се обратила Hаручиоцу захтевима за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, 
број ЈН 404-1-110/18-30, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1: 

Koнкурсном документацијом за јавну набавку Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекоа у обрасцу 
Техничка спецификација/списак партија (Прилог Б) потоје партије  за које смо у децембру 2017. године 
(29.12.2017. документација у прилогу) поднели захтев за скидање са листе лекова. 

 

У Питању су следеће партије: 

Партија Ставка Предмет набавке Јачина/концентрација 
лека 

375 1 Jomeprol 300 mg l/ml 50 ml 50 ml (300 mg l/ml) 

376 2 Jomeprol 300 mg l/ml 500 ml 500 ml (300 mg l/ml) 

377 1 Jomeprol 350 mg l/ml 50 ml 50 ml (350 mg l/ml) 

379 1 Jomeprol 400 mg l/ml 50 ml 50 m l(400 mg l/ml) 

 

Да ли постоји могућност изменити конкурсну документацију и наведене партије изменити у складу са 
захтевом за скидање лека са Листе лекова ли да се наведене партије раздвоје по ставкама? 

Одговор бр. 1: 

Прихвата се предлог заинтересованог лица. Сходно наведеном биће извршена  измена 
конкурсне документације у Прилогу Б – Техничка спецификација, тако што ће се брисати ставке у 
горенаведеним партијама. 

Питање бр. 2: 

          Чланом 2.3 Модела оквирног споразума прописано је да се оквирни споразум закључује за период 
од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања за партије 1-6, 8-205, 209-213, 215-233, 235-250, 253-272, 
275-337, 339-346 и 349-378, односно за период од 6 (шест) месеци од дана потписивања за партије 7, 
206, 207, 208, 214, 234, 251, 252, 273, 274, 338, 347 и 348.  
         Чланом 4.4. је прописано да појединачни уговори важе до реализације укупно уговорених количина. 
Конкурсном документацијом је дакле дефинисано трајање оквирног споразума, док је важење 
појединачних уговора закључених на основу оквирног споразума ограничено испоруком укупно 
уговорених количина. 
         Имајући у виду наведено, а како би се у пракси избегле недоумице у погледу валидности 
појединачних уговора закључених на основу оквирних споразума, односно недоумице у погледу испоруке 
робе по овим уговорима, молимо Вас за следеће појашњење: 
         Да ли цитиране одредбе оквирног споразума значе да здравствена установа 2020. године може да        
захтева испоруку неиспоручених количина по уговору закљученом на основу оквирног споразума из 2018. 
године? 
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Одговор бр. 2: 

У складу са чланом 40. Закона о јавним набавкама, уговори о јавној набавци који се 
закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања оквирног 
споразума, с тим да се трајање појединих уговора закључених на основу оквирног споразума не 
мора подударати са трајањем тог оквирног спореазума, већ по потреби може трајати краће или 
дуже. 

Појединачне уговоре за лекове који су предмет ове јавне набавке, на основу оквирних 
споразума, закључују непосредно здравствене установе са добављачима, на количине које су им 
потребне, узимајући у обзир динамику испоруке, период трајања оквирног споразума и 
расположива финансијска средства.  

Као што је дефинисано изменама конкурсне документације за предметну јавну набавку, 
Моделом уговора је дефинисано да ће обавезе које доспевају у наредној години бити реализоване 
највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу 
са Законом којим се уређује буџетски систем, односно Законом којим се урађује здравствена 
заштита.  
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Сагласни: 
 
 

_____________________ 
Ана Милијић 

 
_____________________ 

Љиљана Марковић 
 

______________________ 
Марија Атанасијевић 


