
 

 

08/2 број: 404-1-40/19-21 
6.9.2019. године 
 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе Ц 
Листе лекова за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-110/19-28, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 3.9.2019. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, бр. ЈН. 404-
1-110/19-41, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 
и 68/15). 

 

Питање бр. 1:  

ABC, Представништво Београд, као носилац дозволе за лек Humira®, 40mg/0,4 ml, раствор за 
ињекцију у напуњеном ињекционом шприцу, предмет јавне набавке ЈН 404-1-110/19-41 партија под 
редним бројем 44 моли за појашњење времена трајања оквирног споразума. Зашто је време трајања 
оквирног споразума за партију 44 планирано на 6 (шест) месеци у односу на партије које се односе на све 
остале биолошке лекове (партије 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51) за које је планирано 
трајање оквирног споразума на 12 (дванаест) месеци? 

 

Одговор бр. 1: 

Приликом утврђивања количина и времена трајања оквирног споразума за лек обликован у 
партији 44 – adalimumab, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 40mg, комисија се 
руководила подацима о поднетим захтевима за стављање лекова на Листу лекова. 

Наиме, носилац дозволе АБЦ за предметни лек је дана 14.6.2019. године поднео захтев за 
стављање на Листу лекова, за лек adalimumab, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 
40mg/0,4ml. 

 Сходно наведеном, комисија је утврдила период трајања оквирног споразума од 6 месеци за лек 
из партије 44 – adalimumab, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 40mg, како би, након што 
фармацеутски облик у напуњеном инјекционом пену уђе на Листу лекова, спровела нови поступак јавне 
набавке и обезбедила оба облика (шприц и пен) за потребе лечења осигураних лица Републичког фонда. 

 

Питање бр. 2:   

Сходно појашњењу 08/2 дато 30.08.2019. за лек Keytruda® који је предмет јавне набавке ЈН 404-1-
110/19-41 молимо вас за појашњење да ли ће ово правило важити и за друге партије  (47, 48 и 51) за које 
је закључен оквирни споразум на 12 (дванаест) месеци дана 11.04.2019. и 12.04.2019 у оквиру јавне 
набавке ЈН 404-1-110/19-1. 

 

Одговор бр. 2: 

 Одговор дат у додатном појашњењу 08/2 број 404-1-40/19-11 од 30.8.2019. године се односи и на 
лекове из партија 47, 48 и 51, односно приликом закључивања оквирних споразума са изабраним 
добављачима, по партијама, у истим ће бити назначен датум примене оквирних споразума за сваку 
партију, што ће у случају лекова из партија 47 и 48 бити 13.4.2020. године, односно за лек из партије 51, 
12.4.2020. године.  
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