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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе A и 
Листе А1 Листе лекова – нови лекови, бр. ЈН. 404-1-110/19-44, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 27.08.2019. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе A и Листе А1 Листе лекова – нови лекови, бр. 
ЈН. 404-1-110/19-44, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање бр. 1: Чланом 3.2. Mодела оквирног споразума прописана је између осталог и обавеза 
добављача да: 

 - на писмени позив Купца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом; 
- извршава уговорне обавезе према Купцима у складу са преузетим обавезама и правилима 
струке, у уговореним роковима;  
- испоручује лекове у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која 
испуњавају све захтеве постављене у техничкој спецификацији и конкурсној документацији; 
- ажурно доставља податке и неопходну документацију у вези са уговорима закљученим са 
Купцима на основу овог оквирног споразума путем веб апликације „Портал финансија – 
документација“ и веб сервиса РФЗО,  у циљу успостављања ефикаснијег управљања и 
контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО. 
Даље, чланом 3.4. Модела оквирног споразума прописано је да су подаци и документација који 
се достављају Фонду, у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова 
лечења осигураних лица РФЗО дефинисани Корисничким упутством за примену веб 
апликације„Портал финансија – документација“ и Техичким упутством за коришћење веб 
сервиса РФЗО.  
Модел оквирног споразума у члану 5.6. прописује да је Добављач у обавези да, за испоручена 
добра за осигурана лица Фонда, изузев лекова који се издају на рецепт, један примерак 
отпремнице-фактуре доставља надлежној филијали Фонда, и то: као скениран документ 
путем веб апликације „Портал финансија – документација“  и у електронској форми путем веб 
сервиса РФЗО, у складу са Техничким упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу 
успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО. 

 

Имајући у виду позитивну праксу која се тренутно успешно одвија, односно праксу у којој се 
усаглашавање фактура за директно плаћање врши на основу извештаја који добављачи постављају на 
web server,  тражимо измену конкурсне документације на начин да се из исте избрише обавеза 
добављача да постављају скенирана документа (уговоре и отпремнице – фактуре) путем web апликацијe 
„Портал финансија – документација“. 

Посебно напомињемо да би обавеза скенирања предметне документације довела до огромног повећања 
обима посла, а самим тим и повећања трошкова за Добављаче, обзиром да се ради о хиљадама 
докумената и података које би на дневном нивоу требало постављати и уносити.  

Истакли бисмо још и да постоји несразмера између повећања обима посла и повећања трошкова за 
Добављаче и евентуалног резултата који наметањем горе наведене обавезе жели да се постигне, а све 
како је директно плаћање успешно постављено и без скенирања предметне документације од стране 
Добављача. 

Одговор бр. 1: Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при утврђеним 
одредбама модела оквирног споразума. 
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Питање бр. 2:  У члану 3.3. Модела оквирног споразума Наручилац се позива на документ-Корисничко 
упутство за примену веб апликације „Портал финансија – документација“ .  
 
Како је  Корисничко упутство за примену веб апликације „Портал финансија – документација“ намењено 
искључиво здравственим установама, а не и Добављачима, тражимо измену конкурсне документације на 
начин да се горе наведени документ брише из дела конкурсне у ком се дефинишу обавеза Добављача. 

Одговор бр. 2: Не прихвата се захтев заинтересованог лица из разлога јер је Корисничко 
упутство за примену веб апликације „Портал финансија – документација“ намењено и 
Добављачима и исто је доступно на интернет адреси http://portal.rfzo.rs/ . 

Питање бр. 3: Предметну јавну набавку Наручилац је расписао у име и за рачун здравствених 
установа из Плана мреже здравствених установа, у које улази и здравствена установа са територије 
Косова и Метохије.  
 
 Досадашња пракса показала је да Добављачи нису у могућности да самостално врше дистрибуцију 
лекова на подручју Косова и Метохије, из разлога више силе, односно примене посебних прописа 
привремених власти на овом подручју. На тај начин добављачима, потписницима уговора о јавној 
набавци,  онемогућен је приступ и испорука уговорених лекова у складу са важећим прописима у 
Републици Србији и закљученим уговорима.   
Заједничким активностима Министарства здравља, Канцеларије за Косово и Метохију, Наручиоца и у 
сарадњи са Управом царина, усаглашен је могући модел за реализацију испорука лекова овим 
установама.  
Међутим пракса током претходних година је показала да су трошкови логистичких услуга високи, док је 
плаћање рачуна за испоручене лекове неблаговремено. 
Предлажемо да Наручилац размотри другачији начин снабдевања здравствених установа са територије 
Косова и Метохија,  односно дефинише одредбе у моделу Оквирног споразума, као и у моделу Уговора 
које би елиминисале негативне ефекте које Добављач трпи испоруком лекова овим здравственим 
установама. 
 

Одговор бр. 3: Републички фонд за здравствено осигурање спроводи предметни поступак јавне 
набавке, у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 3419), а на основу члана 233. Закона о 
здравственом осигурању ("Службени гласник РС" број 25/19), у име и за рачун здравствених 
установа из Плана мреже са којима је закључио уговоре о пружању здравствене заштите. 

Напомињемо да решавање питања у вези са здравственим установама са територије АП Косово и 
Метохија није у надлежности комисије за јавну набавку. 
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