
 

 

 

08/2 број: 404-1-14/20-10 
18.05.2020. године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови за 
лечење ретких болести бр. ЈН 404-1-110/20-16, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 15.05.2020. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови за лечење ретких болести бр. ЈН 404-
1-110/20-16, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 

 
Питање:  
 
Након извршеног увида у садржину конкурсне документације за јавну набавку Лекови за лечење 
ретких болести, ЈН број: 404-1-110/20-16, обраћамо Вам се овим путем  на основу члана 63. став 2.  
Закона о јавним набавкама, са захтевом  за изменом дела конкурсне документације. 
Заинтересовано лице, као изабрани понуђач и испоручилац лекова и медицинских средстава по 
основу  спроведених поступака централних јавних набавки,  се овим путем  обраћа наручиоцу са 
захтевом за измену и допуну конкурсне документације за предметну јавни набавку, услед 
чињенице да наручилац у претхондом периоду није измиривао у року своје обавезе плаћања за 
испоручена добра. 
 
Овим путем захтевамо да наручилац измени конкурсну документацију, и то: 
 
1) да се модел Оквирног споразума, измени на начин да се поглавље број 9 „СРЕДСТВО 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА“, допуни са ставом  9.10. следеће садржине: 
 
9.10. Фонд  је сагласан да као средство обезбеђења плаћања из овог споразума, преда 
Продавцу 3 (три) бланко менице, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке и потписане од стране лица овлашћеног за заступање. Уз менице мора бити 
достављена и копија картона депонованих потписа, који мора бити издат од стране пословне банке 
(Управе за трезор), која је наведена у меничном овлашћењу – писму. 
Добављач је овлашћен да реализује менице у случају да Фонд не изврши обавезе плаћања укупно 
преузете робе у року дефинисаним чланом 5.4 овог споразума, односно у року од 90 дана.  
Добављач се обавезује да ће вратити менице Фонду након истека рока из тачке 9.2. овог члана. 
 
2) да се модел Оквирног споразума после става 7.6 прошири са новим ставом 7.7, следеће 
садржине: 
 
7.7. Добављач може ограничити или обуставити испоруку лекова уколико Купац не врши 
плаћање у уговореном року, односно има доспелих неизмирених обавеза за испоручене  лекове. 
 
Такође, овим путем  предлажемо уношење истоветне одредбе: 
- као став 4.4 у модел уговора за добра за осигурана лица фонда и  
- као став 4.3 у модел уговора за добра која се финансирају из других извора за које купац 
нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања. 
 
Заинтересовано лице сматра да сразмерност обавеза уговорних страна мора бити уједначена и 
правична. Као што понуђачи  достављају средства обезбеђења за добро извршење посла и 
наручиоцу и произвођачима, тако и наручилац треба да гарантује извршење својих обавеза 
плаћања у року од 90 дана. 
 
Овај захтев за измену конкурсне документације је управо проистекао из чињенице да у претходном 
периоду  наручилац  није у потпуности поштовао обавезу  плаћања  у уговореном  року од 90 дана. 
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Иако смо свесни чињенице да је модел уговора у сваком поступку јавне набавке, по својој природи 
уговор по приступу, сматрамо да  то никако не даје за право “јачој” уговорној страни (наручиоцу), 
да злоупотреби свој положај, тако што ће понуђаче довести у потпуно подређен положај, тако што 
ће само обавезе понуђач бити обезбеђене, без пружања гаранција за извршење обавеза 
наручиоца, које се односе на плаћање у уговореном року. 
 
Неблаговремено плаћање испоручених лекова у знатној мери угрожава пословање веледрогерије 
као добављача и онемогућава даљу набавку и испоруку уговорених лекова, односно вршење своје 
основне делатности. Неуредно плаћање од стране појединих државних здравствених установа 
последично доводи до немогућности снабдевања лековима осталих установа које своје обавезе 
уредно измирују. Из наведеног јасно произилази да је  свеобухватно и потпуно снабдевање 
здравствених установа лековима превасходно условљено благовременим плаћањењем истих. При 
том указујемо да је чланом 262. став 8. Закона о здравственој заштити утврђено да здравствене 
установе, код којих је констатована презадуженост не могу преузимати нове обавезе од 
добављача, до момента док се не обезбеди извршавање раније преузетих и доспелих обавеза. 
Веледрогерија, као добављач, има легитимно право да ограничи или обустави  испоруку лекова по 
закљученом оквирном споразуму, односно уговорима, уколико здравствена установа као купац не 
врши благовремено плаћање претходно испоручених лекова, у ком смислу сматрамо да је то 
потребно уградити у предложена документа конкурсне документације. 
 
Узимајући у обзир све претходно наведено, молимо Вас да уважите наше сугестије и измените 
наведене делове конкурсне документације, као и да  нам у законом предвиђеном року одговорите, 
а све у циљу припремања понуде за предметну јавну набавку. 
 
 
Одговор:  
 

За питање бр. 1 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  не прихвата се примедба 
заинтересованог лица, односно Комисија остаје при наводима из конкурсне документације. 

 

За питање бр. 2 узимајући  у  обзир  Вашу  сугестију,  не прихвата се примедба 
заинтересованог лица, односно Комисија остаје при наводима из конкурсне документације. 

 

 

 

  
                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

          
 
 
 

Сагласни: 

 

_____________________ 

Љиљана Марковић 
 
_____________________ 

Марија Атанасијевић 
 

 

59020.47/14 
 
 

 


