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08/2 број: 404-1-30/19-23 

12.9.2019. године 

 

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

 

Дана 10.9.2019. године, заинтересованa лица су се обратила Hаручиоцу захтевима за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, 
број 404-1-110/19-28, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање бр. 1:  

На постављено питање односно захтев за измену конкурсне документације заинтересованог лица од 
28.08.2019. године, а у вези измене периода трајања оквирног споразума са 12 на 6 месеци од дана 
примене, за партију број 236, лек аmikacin 500 mg, раствор за ињекцију/инфузију, 500 mg/2 ml навели сте 
да се захтев заинтересованог лица не прихвата, те да комисија остаје при одредбама из конкурсне 
документације. 

Како сматрамо да је наш захтев у потпуности оправдан остајемо при истом и поново тражимо да се 
конкурсна документација измени на начин да  се период трајања Оквирног споразума за партију 236 
измени са 12 на 6 месеци од дана примене. 

Као образложење свог захтева наводимо да се лек аmikacin 500 mg, носиоца дозволе заинтересованог 
лица, заштићеног назива XXXXXXX, налази у истој позицији као и лекови из партија 152, 305, 318, 325, 
338 и 352 за које је расписана шестомесечна јавна набавка. 

XXXXXXXX rastvor za injekciju/infuzije, 500 mg/2 ml, ampula, 10x2ml (ИНН: amikacin) је регистрован и добио 
је максималну цену Одлуком о изменама и допунама одлуке о највишим ценама лекова за хуману 
употребу „Службени  гласник РС“ број 54 од 26.07.2019. године. Захтев за стављање лека на листу 
предат је дана 31.07.2019. године и формална комплетност захтева потврђена је дана 07.08.2019. 
године. 

У вези са горе наведеним, истакли бисмо да из одговора Наручиоца на претходна питања, објављених 
23.08.2019. године, јасно и недвосмислено произилази да је критеријум за измену периода трајања 
Оквирног споразума са 12 на 6 месеци од дана примене постојање максималне цене одређене Одлуком 
о изменама и допунама одлуке о највишим ценама лекова за хуману употребу и постојање формалне 
комплетности захтева за стављање лека. 

Како лек amikacin 500 mg испуњава оба критеријума, не постоји основ за одбијање предметног захтева за 
измену конкурсне документације од стране Наручиоца. 

Имајући у виду да је реч о новој генерици, а која ће сходно члану 28. Правилника о условима, 
критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, 
односно за скидање лека са Листе лекова, довести до смањења цене лека на Листи лекова за лек ИНН-а: 
амикацин 500mg/2ml у висини од 10%, неспорно је да ће РФЗО траженом изменом конкурсне 
документације остварити уштеду у куповини лека предметног ИНН-а. 

Одговор бр. 1:  

Као што је одговорено заинтересованом лицу дана 02.09.2019. године, Наручилац не прихвата 
захтев за измену конкурсне документације.  

Комисија за јавну набавку је, након објављивања Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
највишим ценама лекова за хуману употребу („Службени  гласник РС“ број 54 од 26.07.2019. 
године), извршила измену конкурсне документације за предметну јавну набавку, тако да је период 
набавке скраћен на 6 месеци за оне лекове који у важећој Листи лекова немају паралелу, а чији су 
захтеви за стављање на Листу лекова формално комплетни. 
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Питање бр. 2:  

Техничком спецификацијом конкурсне документације за партију 26 захтеван је облик „prašak i rastvarač za 
rastvor za injekciju/infuziju“, док је за партије 146 и 147 захтеван облик „rastvor za injekciju/infuziju“. 

Молимо Вас за измену конкурсне документације на начин да за партију број 26 поред горе наведеног 
облика техничком спецификацијом буде обухваћен и облик „prašak za rastvor za injekciju“, односно за 
партије 146 и 147 техничком спецификацијом буде обухваћен и облик „rastvor za injekciju“. 

Одговор бр. 2:  

У техничкој спецификацији за партију 26 - heparin/heparin-natrijum 25000 i.j./5 ml, Наручилац је 
дефинисао фармацеутски облик rastvor za injekciju, што је у складу са важећом Листом лекова. 
Уколико је дошло до измене фармацеутског облика у дозволи за лек, Наручилац ће прихватити 
понуду лека за који је извршена наведена варијација. 

За партије 146 и 147 Наручилац је дефинисао фармацеутски облик rastvor za injekciju/infuziju, чиме 
је омогућио достављање понуде за лек облика rastvor za injekciju. 

 

Питање бр. 3: 

Конкурсном документацијом на страни 21 члан 8.6 Подношење понуде наводи се да се благовременим 
сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 16.09.2019. године до 10h, без обзира како су 
послате. 

Обзиром на обимност и сложеност предметне јавне набавке молимо Вас да продужите рок за 
подношење понуда најмање до 23.09.2019. године, како бисмо имали довољно времена да припремимо 
прихватљиву понуду. 

Одговор бр. 3:  

Имајући у виду комплексност набавке, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица. Рок за 
доставу понуда ће бити померен за 7 дана. 

 

Питање бр. 4: 

Обраћамо Вам се овим путем са молбом за померање рока за достављање понуда због немогућности да 
се у остављеном року прибаве све понуде и неопходна овлашћења од стране произвођача са циљем 
припреме што квалитетније понуде. 

Одговор бр. 4: 

Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

59019.65/91 
 

Сагласни: 

_____________________ 

Ана Милијић 

 

_____________________ 

Љиљана Марковић 

 

______________________ 

Марија Атанасијевић 


