
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 34/2019 – Набавка лекова за хуману 

употребу за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

Питање бр. 1: 

Молим Вас да нам у складу са чланом 63 став 2 Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доставите додатне информације или 

појашњења у вези са конкурсном документсијом за јавну набавку добара, по партијама, 

јавна набавка мале вредности број ЈН број 34/2019. 

Наручилац је одредбом члана 6 Модел уговора предвидео „Ако Добављач не изврши 

испоруку у року предвиђеном чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну 

у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених добара, 

до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене“.  

Предлажемо да извшите измену основице за обрачун уговорне казне на начин да уговорна 

казна износи 5‰ (пет промила) дневно од вредности робе испоручене са закашњењем за 

сваки дан закашњења, али не више од 10‰ (десет промила) вредности робе испоручене са 

закашњењем.  

Наиме, имајући у виду начела савесности и поштења Закона о облигационим односима 

сматрамо дефинисање уговорне казне на начин како сте предвидели спорним обзиром да је 

кажњавање Продвца и за део робе који је по поруџбини савесно испоручио у свему 

супротно начели савесности и поштења поменутог Закона. 
 

Одговор бр. 1. 

Наручилац врши измене члана 5 Модела уговора односно обрасца број 8, тако да сада 

гласи: 

„Ако Добављач не изврши испоруку у року предвиђеном чланом 5. овог Уговора, дужан је 

да плати Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно од вредности робе 

испоручене са закашњењем за сваки дан закашњења, али не више од 10‰ (десет 

процената) вредности робе испоручене са закашњењем“. 
 

Питање бр. 2. 

На страни 6, под тачком 4 Обавезних услова према члану 75 Закона и начини њиховог 

доказивања навели сте да испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке под тачком 4 доставимо Решења Агенција за лекове и медицинска средства 

Републике Србије (АЛИМС) о дозволи за стављање у промет лекова који се нуди. 

На страни 8 конкурсне документације сте навели да Понуђач није дужан да доставља у 

понуди доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних институција.  

С тим у вези, имајући у виду члан 79 став 6 Закона о јавним набавкама, којима је 

предвиђено да Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи 

доказ одређен овим Законом или конкурсном документацијом, ако је Понуђач навео у 

понуди интернет страницу на којој су тражени додаци јавно доступни, молимо да нам 

прецизирате и потврдите да ли ће као доказ о испуњености наведеног услова бити 

прихваћено навођење линка са интерент адресом на којој се налази подаци о решењима о 

стављању у промет лекова, као јавно доступни подаци. 

 

 



Одговор бр. 2. 

Понуђач је потребно за испуњење обавезног услова под тачком 4, довољно да напише 

изјаву (овери и потпише) у којој ће навести линк са интернет адресом на којој се налази 

тражени доказ и решење. 

 

Питање бр.3. 

Одредбом члана 2 Модела уговора предвиђено је да се Уговорне стране сагласне да се 

цена из прихваћене понуде може променити у случају промене цене лекова на основу 

измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, и то у случају да уговорена цена лека буде већа од цена у напред 

наведеном Правилнику. Уговорене старне су сагласне да се уговорена цена изједначи са 

ценом из Правилника. 

Оваквом одредбом Наручилац је предвидео промену цену у случају да дође до смањења 

цена у односу на цене из уговора, док није предвидео модалитет промене цена у случају да 

дође до повећања цена. 

Молимо Вас да прихватите наш захтев да се конкурсном документацијом предвиди и 

измена цена у случају да дође до повећања цена у односу на цене из уговора, будући да би 

у супротном уговорне стране трпеле последице неједнаких давања, односно неједнаких 

оптерећења, а што је супротности са Законом о облигационим односима. Не би било 

оправдано да у конкурсној документацији остане овакав модалитет измене цена, односно 

да до измене цена може доћи само онда када је то у интересу једне уговорне стране а н 

штету друге. 

 

Одговор бр. 3. 

Наручилац врши измене члана 2 Модела уговора односно обрасца број 8, тако да сада 

гласи: 

«Уговорне стране су сагласне да се цена из прихваћене понуде може променити у случају 

промене цена лекова на основу измене Правилника о Листи лекова који се прописују и 

издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, и то у случају да уговорена 

цена лека буде већа или мања од цена у напред наведеном Правилнику. Уговорене старне 

су сагласне да се уговорена цена изједначи са ценом из Правилника.  

 

Питање бр.4. 

Из свега наведеног и обимности поступка и да се конкурсном документацијом тражи 

достављања овлашћења, молим Вас да се продужи рок за достављање понуда.  

 

Одговор бр. 4. 

Наручилац је одговорио на ово питање дана 21.10.2019.године у коме је констатовано да 

се прихвата понуда понуђача и ако се не доставе сва Овлашћења произвођача с обзиром 

да је рок за достављање понуда кратак и да је потребно доста времена да се поднесе 

захтев и достави овлашћења. Понуђач је потребно да достави већи део овлашћења 

произвођача за тражене лекове у конкурсној документацији. 

С тога, наручилац сматра да није потребно продужавати рок за достављање понуда.  



 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 
 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 34/2019. 

Дана 22.10.2019. године 


