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ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Оригинални и 

иновативни лекови, број ЈН 404-1-110/20-3, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Дана 06.04.2020. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Оригинални и иновативни лекови, број ЈН 404-1-110/20-3. 

 

Питање: 

У документу ОБРАЗАЦ БР. 11 - ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ 
ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - О В Л А Ш Ћ Е Њ Е, тачка 4. Гласи: 
''испоручивати лек који је предмет оквирног споразума, односно закљученог уговора, који ће 
Добављачу у сваком тренутку омогућити испоруку здравственим установама, са роком трајања од 
најмање 12 месеци од дана испоруке, а изузетно, за лекове чији је произвођачки рок 12 месеци или 
краће, рок трајања лека не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока." 

 Лек CORPOS има укупни регистровани рок трајања од 18 месеци. 

Заинтересовано лице је носилац дозволе за лек и произвођач у сарадњи са компанијом XXX за 
секундарно паковање и пуштање производа у промет. Ми добијамо лек у балку, који у тренутку 
испоруке од добављача има преостали рок од највише 15 месеци. 

Затим следи транспорт, секундарно паковање и ослобађање  серија који трају још 2 месеца, што 
значи да у тренутку испоруке према  веледрогерији може да има максимални рок трајања од 13 
месеци односно може да се испоручује само месец дана у складу са вашом документацијом. 

Овај захтев о минималном преосталом року трајања од 12 месеци приликом испоруке овлашћене 
веледрогерије ка здравственим установама са којима је потписан уговор у пракси није могуће 
спровести. 

Реално је очекивати ситуацију са роком трајања од најмање 6 месеци од дана испоруке, мада се, 
као у оваквим вандредним ситуацијама очекује да рок буде и нешто испод 6 месеци у тренутку 
испоруке здравственим установама. 

Према томе, предлажемо да текст у обрасцу бр. 11 гласи: „испоручивати лек који је предмет 
оквирног споразума, односно закљученог уговора, који ће Добављачу у сваком тренутку омогућити 
испоруку здравственим установама, са роком трајања од најмање 6 месеци од дана испоруке, а 
изузетно са роком трајања од најмање 3 месеца од дана испоруке. 

С обзиром на специфичност производа, примене на тачно одређене осигуранике РФЗО и веома 
скупи лек молимо вас за помоћ у вези овог техничког проблема. 

 
Одговор: 

Прихвата се захтев заинтересованог лица, те ће бити извршена измена конкурсне 
документације на начин да ће за лек који је предмет партије 11 бити предвиђен рок трајања од 
најмање 9 месеци. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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