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Сектор за јавне набавке 
08/2 број:404-1-61/19-13 
   05.12.2019. године 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa за 
лечење хемофилије за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-48, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 02.12.2019.године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке набавке Лековa за лечење хемофилије за 2019. годину, број 
ЈН 404-1-110/19-48, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 
Питање:  
 
У вези конкурсне документације за ЈН лекова за лечење хемофилије за 2019. годину, имамо 

додатно питање везано за технички део спецификације за партију 1. Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni 
faktor VIII, poreklom iz humane plazme)  којом је одређена годишња количина од 3.050.500. I.U., док је 
стварна месечна потрошња око 1.000.000 I.U., што значи да је расписана количина 3-4 пута мања од 
стварне годишње потрошње, те сматрамо да се иста треба повећати у складу са реалном годишњом 
потрошњом. 
  Ово је изузетно важно обзиром да је у питању крвни дериват за којим постоји велика тражња на 
светском тржишту и ограничена понуда, где се „чврсти ордери“ шаљу годину до две дана унапред са 
уговореном динамиком повлачења лека и где је веома тешко, у кратком року, доћи до додатних количина 
лека у случају веће потрошње, а у овом случају то повећање значи три до четири пута веће количине. 

Специфичност крвних деривата препознао је и  РФЗО тако што је одвојио ове производе од 
осталих лекова у Уредби о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини 
чији је режим издавања на рецепт. 

Са свим описаним проблемима смо се суочили приликом релизације текућег тендера , јер је 
расписана количина била нереално мала (3.000.000. I.U.) и више пута смо о томе обавештавали РФЗО 
дописима и у директном разговору (и зато је наведена партија укључена у нови тендер, иако је текућа ЈН 
404-1-110/18-61 требала да важи до марта 2020.) јер није било могуће обезбедити континуитет у 
снабдевању. 

Због свега напред неведеног, а са циљем да би се обезбедило континуирано снабдевање ове 
изузетно осетљиве категорије пацијената, молимо Вас да у техничкој спецификацији за партију 1. 
повећате количину тако да буде на нивоу стварне годишње потрошње. 
 
 

Одговор:  
 
Количине лекова по партијама, па и за партију 1 - Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor 

VIII, poreklom iz humane plazme), планиране су према исказаним потребама здравствених установа 
у 2020. години и расположивим финансијским средствима.  

 
Такође, количине лекова у партији 1 су усклађене са количинама лекова у другим 

партијама, а према препорукама Републичке стручне комисије за хемофилију. 

Напомињемо да су количине лекова наведених у Прилогу Б – Teхничка 
спецификација/Списак партија оквирне количине за потребе здравствених установа наведених у 
Прилогу А – Списак здравствених установа и то за период од 12 (дванаест) месеци. Наведене 
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количине представљају минимум количина за које понуђачи гарантују да ће испоручити 
здравственим установама из Плана мреже, у складу са њиховим потребама. 

Укупне уговорене количине лекова зависе од потреба здравствених установа и могу да се 
разликује од количина наведених у Прилогу Б - Teхничка спецификација/Списак партија.  

Уколико се покаже потреба за набавком веће количине лекова из партије 1, Републички 
фонд за здравствено осигурање ће настојати да добављаче о томе благовремено обавести. 

Сходно наведеном, Комисија за предметну јавну набавку остаје при техничкој 
спецификацији одређеној у конкурсној документацији. 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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