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Пожаревац 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН), и Конкурсне документације бр. 02-155 од 03.02.2017. године 
за отворени поступак јавне набавке бр. 01/2017 – „ Лекови са Д листе лекова “, (у даљем тексту: Конкурсна 
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Опште болнице  
„Пожаревац“ у законском року објављује, свим заинтересованим лицима, 

Одговоре и појашњења на питања  
постављена од стране заинтересованог лица  

 
 

за отворени поступак јавне набавке бр. 01/2017 – „ Лекови са Д листе лекова “ 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање заинтересованог лица, па 
потом одговор на исто: 

Питање бр.1 : У конкурсној документацији у делу 2. Упутство како се доказује испуњеност услова, као један од 
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке тражи се:  
Услов : Сва понуђена добра морају бити уписана у Регистар који води Агенција за лекове и медицинска средства 
Србије  
Доказ: Понуђач је дужан достави фотокопију дозволе за стављање у промет предмета набавке (Решење о упису у 
регистар Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије или Решење о стаљању лека у промет издату 
од стране Агенције за лекове и медицинска средсва) за сва понуђена добра.Уколико су решења истекла и нису 
обновљена, при чему добро може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, 
неопходно је доставити и фотокопију предатог захтева за обнову Решења о упису.Уколико добро не подлаже упису 
у Регистар медицинских средстава мора имати мишљење Агенције за лекове и медицинска средства Србије да 
добро не подлеже упису, као и сертификат произвођача о квалитету понуђеног добра. 
Како су предмет јавне набавке лекови са Д - листе лекова, а то су лекови који немају регистрацију код Агенције за 
лекове и медицинска средства Србије, стога Вас молимо да овај захтев изоставите.  
Одговор бр.1: Комисија за предметну јавну набавку је размотрила захтев заинтересованог лица, те прихвата да се 
овај додатни услов  изостави у потпуности што ће бити учињено кроз измену предметне конкурсне документације, 
која следи.  
 
Питање бр.2 : Молимо Вас да проверите износ оквирног споразума за партију бр.11 Aminophyllin amp.-105 000, јер 
сматрамо да је дошло до грешке, и да је вредност исувише ниска (по 1 amp =7 рсд). 
Одговор бр.2: Комисија за предметну јавну набавку је приликом покретања поступка проценила укупан износ од 
105.000,00 рсд за партију бр.11 Aminophyllin amp. Наручилац није могао са прецизношћу да утврди процењену 
вредност за ову партију, баш управо из разлога што се лек налази на Д листи лекова,  није регистрован и увози се. 
Након закључења оквирних споразума биће закључен појединачни уговор при чему ће се уговор закључити на 
потребне количине на основу јединичних цена датих у понуди до износа процењене вредности за партију бр.11 
Aminophyllin amp. 

Комисија за ЈНОП бр. 01/2017 

Напомена: Овај документ на меморандуму важи без печата и потписа. 
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