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Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 2 на захтев за додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку, број јавне набавке ЈН O-

27/2019: 

Питање 1 

У тачки 3.3. стоји да јавна набавка није обликована у више партија. 

 

Зашто? 

Одговор 1 

 

Правилником о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. 

годину („Сл.гласник РС, број 12/2019), прописана су дијагностичка испитивања животиња 

на туберкулозу у циљу одређивања статуса газдинства, која се врше применом 

интрадермалних туберкулинских тестова бовиним туберкулином. 

Дијагностичко испитивање се ради код свих говеда старијих од шест недеља и 

приплодних нерастова у центрима за вештачко осемењавање два пута годишње и 

нерастова који се користе за природни припуст за потребе сопственог сточарства једанпут 

годишње. 

Једини носилац дозволе за лек у Републици Србији је својом изјавом обавестио 

надлежно министарство о немогућности континуираног снабдевања тржишта леком који 

је регистрован од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије за обе 

категорије животиња.  
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Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), 

члан 9. Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра одговарајућег 

квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке. Наручилац је дужан да 

обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора врши у роковима и на 

начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак и извршење 

јавне набавке.  

 У Правилнику о документацији и начину увоза лекова који се употребљавају у 

ветеринарској медицини који немају дозволу за лек, као и о условима, начину и поступку 

увоза медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава за 

употребу у ветеринарској медицини („Сл.гласник РС“, број 86/2015) члан 3. став један, 

тачка 3), дефинисано је да увозник подноси захтев за увоз нерегистрованог лека Агенцији 

за лекове и медицинска средства Србије у случају кад је потребно обезбедити довољне 

количине и врсте лекова у случају спречавања појављивања, ширења и сузбијања 

нарочито опасних заразних болести животиња, наступања епизотија, елементарних 

непогода и других ванредних ситуација, односно у циљу спровођења програма превенције 

и контроле заразних болести животиња које доноси министарство надлежно за послове 

ветерине, у складу са законом. 

У случају више партија у поступку јавне набавке, потенцијални понуђачи би 

морали да прибаве дозволе за увоз нерегистрованог лека за сваку партију, као и да изврше 

контролу квалитета свих серија увежених лекова по партијама, што би трошковно додатно 

оптеретило потенцијалне понуђаче.  

Имајући у виду горе наведено, сходно циљу остваривања начела ефикасности и 

економичности  које се огледа у обавези наручиоца да прихвати понуду у којој је 

понуђена најнижа цена, а која се очекује на набавци укупне потребне количини од 

1.500.000 доза за Наручиоца према финансијски расположивим средствима, предметна 

јавна набавка није обликована у више партија.   

Питање 2 

Да ли то значи да се не може конкурисати са Туберкулином регистрованим за 

говеда? 

Одговор 2 

 

Наручилац је дефинисао у предметној конкурсној документацији да јавна набавка 

није обликована у више партија и прецизирао у делу Техничка спецификација – врста и 

опис предмета набавке, између осталог, и то да: 

 

          ”Производ треба да буде одговарајући за спровођење туберкулинског 

интрадермалног теста говеда старијих од 6 недеља и приплодних нерастова”. 

 


