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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке лекова за 

лечење мултипле склерозе, број 404-1-110/16-40, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
Дана 19.08.2016. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевом за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке лекова за лечење мултипле склерозе, број 404-1-110/16-40, у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање:  

У делу конкурсне документације под називом САДРЖАЈ у тачки V Обрасци који чине саставни део 
понуде изостављен је образац ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ 
ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ. 

ПРИМЕДБА 

Овај образац је саставни део конкурсне документације код све четири раније објављене ЦЈН – за 
лекове са Б и Д Листе лекова, за лекове са Ц Листе лекова, као и за цитостатике са Б и Д Листе лекова и 
лекова са Листе А и Листе А1 – нови лекови. 

Сматрамо да је овакво овлашћење минимална гаранција за понуђаче у смислу испуњења будућих 
уговорених обавеза, а у случајевима када објективна одговорност није на страни самих понуђача, већ 
произвођача, односно носиоца дозволе за лек. 

ПРЕДЛОГ 

Предлажемо да допуните конкурсну документацију у смислу постављања захтева да понуда садржи 
и образац ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У 
ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, са истим садржајем као у већ наведеним ЦЈН. 

 

Одговор:  

Комисија за предметну јавну набавку предвидела је конкурсном документацијом обавезу 
понуђача да у оквиру своје понуде, између осталог, достави и потврду носиоца дозволе за лек да 
је овлашћен да продаје лекове за које доставља понуду. Наведено овлашћење представља 
додатни услов за учешће у поступку јавне набавке. 

Како не постоји законом прописана обавеза наручиоца да саставни део конкурсне 
документације буде образац  Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање понуђача у 
централизованој јавној набавци, комисија је конкурсном документацијом предвидела да се 
овлашћење носиоца дозволе доставља на сопственом обрасцу.  

Сходно наведеном, не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне 
документације. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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