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Број: 5/18/1-1032 
Дана: 10.04.2018. 
 
(одговор број 2) 
 
Поштовани, 
 

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне 
набавке 27-2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 23.03.2018. године, 
заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење број 
2005  од 05.04.2018. године,   код Наручиоца заведено под   (бројем 1716/18). 
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Одговор Наручиоца на питање 1:  
Наручилац ће извршити измену у документу број 6 - Модел оквирног споразума,  у члану 7. став 
3. и у документу број 7 – Модел уговора  у члану 4. став 3., како следи: 

“  Додатни подаци које фактура мора да садржи су: број јавне набавке и број уговора о јавној 
набавци. Уколико Добављач из  техничких или других разлога није у могућности да додатне 
податке наведе на фактури, исте може унети као напомену на фактури или доставити као прилог 
фактуре.“ 
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Одговор Наручиоца на питање 2: 
Наручилац остаје при свом захтеву. 

У Моделу оквирног споразума у члану 13. и у Моделу уговора у члану 8., став 2. је једнак и 
гласи: 

„У случају основане сумње у квалитет испоручених медицинских средстава, Наручилац има 
право да затражи проверу квалитета од стране надлежне институције на основу Закона о 
лековима и медицинским средствима и подзаконског акта који прописује начин контроле 
квалитета медицинских средстава, а на терет Добављача.“ 

Наручилац поступајући на начин описан у претходном ставу нема могућност да: „по сопственом 
нахођењу неограничен број пута захтева од Добављача достављање мишљења у вези са 
квалитетом испоручених добара, и то о трошку Добављача“ будући да је поступање у случају 
сумње у квалитет медицинског средства прописано  чланом 36. Правилника о начину контроле 
квалитета лекова и медицинских средстава („Сл. гласник РС” бр. 64/201), а у вези са чланом  
202.  Законом о лековима и медицинским средствима. 
 
 
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
Комисија за јавну набавку 27-2018-О-02 
 


