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Члан 63.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) 
 
Питање понуђача 2: 
 

Поштовани, 

Сходно члану 63.Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) као заинтересовано лице 
обраћамо вам се захтевом за додатним по јашњењем у вези поступка јавне набавке добара Бр.01/2015-Лекови 
са листе лекова СЕТ Б 

Да ли ће за Наручиоца бити прихватљива понуда за партију 1 за редне бројеве 1,2,3,4,5 и 7 ако се понуде 
инфузиони раствори чији је „начин паковања“-кеса?  

Наиме начином на који је  конкурсном документацијом дефинисан „начин паковања“- „фл“ за партију 1 за 
редне бројеве 1,2,3,4,5 и 7 онемогућено је подношење понуда за лекове који се налазе на Листи лекова, који 
су истог ИНН-а,исте јачине,са истом ценом на Листи лекова или различитог облика паковања 
(кеса).Подсећамо Наручиоца да су и према Националном регистру лекова за 2014 који издаје АЛИМС,сви 
ови лекови,без обзира на облик паковања (боца или кеса),дефинисани као паралелни лекови. 

Зато сматрамо да на овакав начин дефинисан „начин паковања“ у партији 1 за редне бројеве 1,2,3,4,5 и 7 
нарушава начело обезбеђивања конкуренције (члан 10. Закона о јавним набавкама,“Сл.гласник 
РС“,бр.124/2012),као и члан 9. начело ефикасности и економичности истог Закона. 

Зато предлажемо измену Конкурсне документације за партију 1 за редне бројеве 1,2,3,4,5 и 7 и усклађивање 
са Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања на начин да се у колони „начин паковања“ или дода „кеса“ тако да „начин паковања“ гласи 
„фл./кеса“ или да се обрише „фл“ и стави „ком“ (комада). 
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Члан 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012”) 
 
Одговор Понуђачу 2: 

Узимајући у обзир начело узимања конкуренције (члан 10. Закона о јавним набавкама,“Сл.гласник 
РС“,бр.124/2012) као и члан 9. начело ефикасности и економичности истог Закона, Наручиоц је одлучио да 
прихвати сугестију понуђача и да облик паковања може бити флаша или кеса. 

Да, за Наручиоца ће бити прихватљива понуда ако се понуда за партију 1 за редне бројеве 1,2,3,4,5 и 7 
понуде инфузиони раствори чији је „начин паковања“- флаша/кеса.  

 

    С поштовањем, 

Комисија за ЈНМВ  01/2015. 


