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Сектор за јавне набавке 
08/2 број:404-1-7/19-10 
15.07.2019. године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку 
Антитуберкулотика друге линије, број ЈН 404-1-110/19-7, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 12.07.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке набавке Антитуберкулотика друге линије, број ЈН 404-1-
110/19-7, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

 
Питање бр. 1:  
 
Молимо Вас да узмете у разматрање да рок за подношење понуда померите за минимум две 

недеље, због специфичности предмета јавне набавке како би били у могућности да припремимо понуду. 
 
Одговор бр. 1:  
 
Комисија за јавну набавку је сагласна са предлогом заинтересованог лица. Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда биће објављено благовремено. 

 

Питање бр. 2:  
 
Такође би Вас молили да се преиспитају процењене вредности за поједине партије, пошто су 

трошкови прибављања потребне документације за поједине партије далеко већи од износа процењених 
вредности.  

 
Одговор бр. 2:  
 
Приликом одређивања процењених јединичних цена по партијама, Комисија за јавну 

набавку је имала у виду цене оригиналних паковања лекова који су предмет ове јавне набавке, 
објављених на званичној интернет страници Stop TB Partnership, у оквиру GDF Products List, као и 
цене регистрованих лекова у Листи лекова. 

Комисија напомиње да добра, која су обухваћена предметном јавном набавком, јесу 
лекови који нису регистровани у Републици Србији, и за која у Листи лекова који се прописују и 
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања не постоји прописана максимална 
цена. 

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) дефинише 
начин на који Наручилац, у складу са члана 107. став 4., може доделити уговор понуђачу чија 
понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од 
упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од 
процењене вредности јавне набавке. 
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