
 

                                                                                                                               

                                                                                                                          
                                                                                                                         Број: 138/6-1 

                                                                                                    Датум: 06.03.2018. год. 

 

 

 

На основу члaна 63. став (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добара – лекови ван листе лекова по партијама за период до 

годину дана, ЈН ОП 3Д/18, даје  

 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ  

 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Заинтересованo лицe je тражилo додатнo појашњењe у вези са предметном јавном набавком у виду 

следећeг питања:  

 

Питање 1.  
У конкурсној документацији на страни 5 и 15, члану 13. Модела оквирног споразума и члану 10. Модела 

уговора, јавне набавке ЈН ОП 3Д/18,  предвиђено је следеће: 

„Добра која су предмет јавне набавке не могу имати краћи рок трајања од 2/3 произвођачког рока од 

дана сваке појединачне испоруке.“ 

 

Имајући у виду да се оквирни споразум о јавној набавци закључује на период од максимално 12 месеци, 

као и да је конкурсном документацијом предвиђена сукцесивна испорука у року који не може бити дужи 

од 30 часова, потребно је да се измени конкурсна документација на начин да захтевани рок трајања 

добара која чине предмет ове јавне набавке, у тренутку испоруке, буде минимално 9 месеци. На овај 

начин Наручилац не би претрпео никакве последице, будући да би правовременим планирањем 

поруџбина, а имајући у виду предвиђени рок испоруке од максимално 30 часова, у сваком моменту 

могао да обезбеди снабдевеност добрима која су предмет јавне набавке одговарајућег рока, док са друге 

стране изабрани понуђач не би био доведен у позицију да због неодговарајућег рока трајања трпи 

последице и губитке.   

 

Имајући у виду све горе наведено, потребно је изменити конкурсну документацију у погледу захтеваног 

рока трајања добара, као и да се измени у Моделу оквирног споразума и Моделу уговора члан 13, 

односно члан 10. 

 

Одговор наручиоца:  

Наручилац остаје у свему из конкурсне документације, с обзиром да је у члану 13. став 2. Модела 

оквирног споразума, односно у члану 10. став 2. Модела уговора предвиђено следеће:  

„Одговорно лице Наручиоца може у одређеним случајевима прихватити испоруку добара који имају 

краћи рок трајања од 2/3 произвођачког рока.“ 

 

Дн:  
- порталу ЈН  

- интернет страници наручиоца 

 

 

                                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

            ЈН ОП 3Д/18                               


