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Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-27/18-24 
13.8.2018. 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 10.8.2018. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем 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:  

Предмет ове јавне набавке су, измеду осталог и лекови са Д листе лекова, односно 
нерегистровани лекови. Процедура увоза нерегистрованог лека је регулисана Законом о лековима и 
медицинским средствима и Правилником о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за 
лек, односно медицинских средстава која нису уписана у регистар медицинских средстава (”Сл. гласник 
РС”, бр. 2/2014, 14/2014 - испр., 111/2014 и 52/2015, у даљем тексту.- Правилник). 

Имајући у виду да је Законом и Правилником прописана документација коју је неопходно поднети 
Агенцији за лекове и медлцинска средства (у даљем тексту: АЛИМС) ради добијања дозволе за увоз 
нерегистрованог лека, сматрамо да би изузетно корисно било унапред конкурсном документацијом 
дефинисати рокове за потписивање уговора за Лекове са Д Листе Лекова, као и рокове за достављање 
неопходне документације од стране здравствених установа коју је неопходно поднети АЛИМС-у, а како 
не би било доведено у питање снабдевање тржишта овим лековима и истовремено омогућило 
задовољење потреба свих крајњих корисника. 

У том смислу предлажемо да се у Моделу оквирног споразума јасно предвиди обавеза установа 
да у року од 15 дана од дана потписивања оквирног споразума доставе уговор за лекове са Д листе 
лекова са њиховим шестомесечним потребама, као и да се дефинише одговарајући рок, који не би био 
дужи од 7 дана од дана потписивања уговора, у коме би установе биле обавезне да доставе изабраном 
понуђачу потписану документацију неопходну за увоз нерегистрованог лека (предлог и овлашћење за 
увоз), како би се истовремено прикупила документација свих установа и благовремено поднео захтев АЛ 
ИМС-у. Обрасци докумената за увоз нерегистрованог лека се налазе на сајту АЛИМС-а. 

На овај начин би добијање увозних дозвола и испорука ка крајњим корисницима били могући у 
инто време, односно било би омогућено да се истовремено задовоље потребе целокупног тржишта и 
потребе пацијената. 

Из свих неведених разлога, молимо Вас да извршите наведене измене конкурсне документације. 
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Одговор:  

Републички фонд за здраствено осигурање након спроведеног поступка доставља 
здравственим установама инструкцију у вези закључивања уговора за предметну јавну набавку, 
где предлаже период за који је потребно да здравствене установе у Овлашћењу за увоз 
нерегистрованог лека унесу количину лека која им је неопходна за период од 6 или 12 месеци, 
односно до истека важења оквирног споразума. Напомињемо да питање у вези са Овлашћењем 
за увоз нерегистрованог лека, није у надлежности комисије за јавну набавку, већ здравствене 
установе. 

Сходно горе наведеном, не прихвата се примедба заинтересованог лица. Комисија остаје 
при наводима из конкурсне документације. 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 
 

_____________________ 
Kaтарина Думнић 

 
_____________________ 

Ана Милијић 
 

_____________________ 
Љиљана Марковић 

 
______________________ 

Марија Атанасијевић 
_____________________ 


