
 
 

08/2 број: 404-1-27/18-29 
20.08.2018. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-30, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 17.08.2018. године заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевима за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, 
број ЈН 404-1-110/18-30, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1: 
Обраћамо се поводом процењене вредности партија 71 (АТЦ B05BA02) и 84 (АТЦ B05BA10). У обе 

партије су стављени препарати са различитим јачинама и величином паковања, а процењена вредност је 
дата по милилитру за целу партију. Молимо да се раздвоје ставке у оквиру партија 71 и 84, због велике 
разлике у цени по милилитру појединачних препарата у односу на процењену вредност РФЗО-а. 

Одговор бр. 1: 
Имајући у виду да се потребе за хранљивим материјама које обезбеђује један лек истог ИНН-а 

могу разликовати у квантитативном смислу, што посебно долази до изражаја у популацији тешко 
и/или критично оболелих, као и немогућности да се квалитативни и квантитативни састав 
препарата прилагоди индивидуалним потребама сваког појединца, неопходно је за сваки 
препарат истог квалитативног састава, односно истог ИНН-а, обезбедити све расположиве 
јачине/концентрације истог које се за дати препарат налазе на Листи лекова, што је разлог 
дефинисања партија 71, 81, 82, 83 и 84 на наведени начин, како би се обезбедиле све расположиве 
јачине/концентрације лека истог ИНН-а. 

Како је процењена вредност по партијама утврђена у складу са Листом лекова, која је 
саставни део Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања („Службени гласник РС“ број 45/18 и 52/18-исправка), а имајући у виду да 
је за подношење прихватљиве понуде неопходно у оквиру једне партије понудити све ЈКЛ-ове 
лека истог ИНН-а расположивих јачина/концентрација, и да цена понуђеног лека не сме да буде 
виша од цене из Листе лекова, Наручилац је процењену вредност утврдио по ml за најјефтинији 
лек, руководећи се начелом економичности и ефикасности, а на начин да обезбеди неопходне 
лекове у оквиру расположивих финансијских средстава. 

Напомињемо да цена у Листи лекова представља максималну цену коју Републички фонд 
може да плати из средстава обавезног здравственог осигурања, при чему не постоји обавеза 
Наручиоца да процењена јединична цена лека који је предмет набавке буде максимална цена, 
односно цена тог лека у Листи лекова. 

Питање бр. 2:  
Имајући у виду тачку IV став 4. конкурсне документације за Јавну набавку бр 404-1-110/18-30, 

којом објашњавате да ће приликом разматрања понуда, приоритет имати понуда лека са листе Б (ако је 
такав лек доступан) у односу на понуде лекова са листе Д, молимо вас да нам додатно појасните, да ли 
ће уколико не постоји ни једна понуда лекова са листе Б – приоритет имати лекови са листе Д који нису 
регистровани у Србији, у односу на лекове са листе Д који су регистровани у Србији, али су на листи Д 
као изузетак предвиђен чланом 2. став 1 тачка 5., Правилника о листи лекова који се прописују и издају 
на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а на основу следеће одредбе која дозвољава 
изузетно стављање регистрованих лекова на листу Д: „а изузетно 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 тржишту Републике Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене 
заштите осигураних лица, односно који је повучен из промета (у даљем тексту: Листа Д)“. 
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Сматрамо да би у складу са одредбама Правилника о листи лекова који се прописују и издају на 
терет средстава обавезног здравственог осигурања приоритет требало да имају лекови који су на Д 
листи као лекови који нису регистровани у Србији, а из разлога што сматрамо да ако су тржишту доступни 
лекови са Д листе који су нерегистровани, нема основа да се примени изузетак, по коме се изузетно у Д 
листу могу уврстити и лекови који су регистровани у Србији. Сматрамо да би „третирање“ регистрованих 
лекова као лекова који се налазе на Д листи, а у ситуацији када је могуће обезбедити нерегистроване 
лекове са Д листе, било у супротности са важећим прописима, конкретно Правилника о листи лекова који 
се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, те би се под одређеним 
условима могло тумачити као злоупотреба прописа. 

Одговор бр. 2:  
Чланом 2. став 1. тачка 5) Правилника 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) дефинисано је да су Лекови са Д Листе лекова лекови који немају дозволу у Републици 
Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији – нерегистровани лекови, а изузетно и лекови за 
које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог ИНН-а као лек који се налази на 
Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике Србије у количинама које су 
неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица, односно који је повучен из 
промета. 
               Сходно горе наведеном, у случају да не буду достављене прихватљиве понуде лека са 
Листе Б, приоритет ће имати лекови који нису регистровани у Србији. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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