
 
 

 
 

Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-32/18-43 
7.9.2018. године 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-31, сагласно члану 63. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Дана 6.9.2018. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. 
годину, број ЈН 404-1-110/18-31, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Питање:  

У Вашем одговору на питање понудача од 03.09.2018. позивате се на Члан 2. Став 1. тачка 5) 
Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања (Слузбени гласник РС, бр. 45/18, 52/18 — исправка и 63/18.) и кажете да је овим чланом 
дефинисано на који наéин се могу понудити Лекови са Д Листе лекова. 

Скрећемо пазњу да наведеним цланом Правилника није дефинисан начин на који се могу 
понудити Лекови са Д Листе лекова, већ је дефинисано који лекови чине Листу Д лекова. Овај члан каже 
да се на Листи Д могу наћи ...и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су 
истог ИНН као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржис“ту Републике 
Србије у колицинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица. ”. 

Уколико за лек није урађена контрола прве серије у Агенцији за лекове и медицинска средства, 
тај лек није и не мозе бити доступан на тржишту Републике Србије. Цитирани члан правилника каже да 
се уместо таквог лека на тржишту може наћи лек истог ИНН са листе Д. 

Због горе наведеног и како би се избегла несташица лека од кључног значаја за здравствене 
установе, јос" једном Вас молимо да управо у складу са Чланом 2 Правилника на који сте се позвали 
измените тачку 9 техничке спецификације у склопу тендерске документације, тако да гласи: 

9. Комисија наруциоца ће разматрати понуде са Листе Д лекова за партије 2 и 29 само у  слуцају 
да не буду достављене прихватљиве понуде лека са Листе Б за који је  урадена контрола прве серије 
лека у Агенцији за лекове и медицинска средства. 

 

Одговор:  

Конкурсна документација за предметну јавну набавку је израђена у складу са важећим, 
јавно доступним актима Републичког фонда за здравствено осигурање.   

Захтев заинтересованог лица се односи на дефинисање првенства приликом набавке лека 
са Листе Б, односно Листе Д Листе лекова, на начин који њима највише одговара. 

Правилником о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу 
лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова, као и 
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања (Службени гласник РС", бр. 45/18, 52/18- исправка и 63/18), дефинисани су 
услови које је потребно да испуњавају лекови који се финансирају из средстава обавезног 
здравственог осигурања.  

Правилником о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу 
лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова прописане су 
обавезе носиоца дозволе за лек који се налази на Листи Б Листе лекова и Комисија за јавну 
набавку је у складу са истим дефинисала услове за учествовање у поступку јавне набавке. 

Јована Мариновића бр. 2,  11040 Београд,  Србија,  тел: 381 11 2053-830;  факс: 381 11 2645-042 
е-маил: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 



 
 

 
 

Сходно наведеном, Наручилац не прихвата примедбу заинтересованог лица. Комисија 
остаје при наводима из конкурсне документације. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 
_____________________ 

Катарина Думнић 
 

_____________________ 
                                             Ана Милијић 

 
______________________ 

   Љиљана Марковић 
_____________________ 


