
 

08/2 број: 404-1-40/20-21 
16.10.2020. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-46, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
 

Дана 14.10.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-
46, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Питање бр. 1: 
 
Поштовани,  

Овим путем обраћамо Вам се молбом за измену конкурсне документације за јавну набавку  са Листе 
лекова бр, 404-1-110/20-46. 

Увидом у конкурсну документацију, уочено једа је планирано да се оквирни споразум закључи за 
период од 10 (десет) месеци од дана примене, за партију бр. 9, лек Palonosetron 0,25 mg, rastvor za injekciju. 

Лекови прве генерике, уласком на Листу доносе уштеде које посебну важност имају у периоду Covid 
пандемије. Уштеде уласком прве генерике на Листу лекова износе најмање 30 % на основу законског 
снижења цена, а тендерским учешћем проценат је далеко већи. 

Лек Palonosetron SK (Palonosetron), 250 mcg/5 mL, rastvor za injekciju, укупно 1 комад, bočica staklena, 
1X5 mL je регистрован 26.06.2019. године, а након одобрења цене, формална комплекност од стране РФЗО-
а добијена је дана 15.10.2019. године, под деловодним бројем: 180-2-115/19. 

Лек Palonosetron представља прву генерику ИНН-а Palonosetron. Од тренутка када је лек стекао 
услове за ставља на Листу лекова, РФЗО би у периоду од десет месеци направио уштеде од најмање 
13.727.160,00 динара са ценом Palonosetronа SK од 3.768,24 динара уместо  5.383,20 динара, цене коју 
фонд тренутно плаћа. 

Молим Вас да за наведену партију извршите измену периода трајања оквирног споразума са 10 на 4 
месеца. 

 
Одговор бр. 1:    

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при наводима из конкурсне 
документације.  

 
 
 
Питање бр.2: 
 
Обраћамо вам се са захтевом за измену конкурсне документације за јавну набавку број ЈН 404-1-

110/20-46, Лекови са Листе Б И Листе Д Листе лекова. 

Молимо вас да у оквиру ЈН 404-1-110/20-46, Лекова са Листе Б И Листе Д Листе лекова размотрите 

и уврстите лекове: 

Kabiven Peripheral (glukoza, alanin, arginin, asparginska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, 

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-

glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, prečišćeno sojino ulje, 110 g/L + 16 g/L + 11,3 g/L 

+ 3,4 g/L + 5,6 g/L + 7,9 g/L + 6,8 g/L + 5,6 g/L + 7,9 g/L + 9 g/L + 5,6 g/L + 7,9 g/L + 6,8 g/L + 4,5 g/L + 5,6 g/L + 
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1,9 g/L + 0,23 g/L + 7,3, g/L + 0,74 g/L / 5,04 g/L + 1,6 g/L + 5,97 g/L + 4,9 g/L + 200 g/L, emulzija za infuziju), 

ukupno 4 kom, kesa, 4 x 1440 mL 

Kabiven Peripheral (glukoza, alanin, arginin, asparginska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, 

izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-

glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, prečišćeno sojino ulje, 110 g/L + 16 g/L + 11,3 g/L 

+ 3,4 g/L + 5,6 g/L + 7,9 g/L + 6,8 g/L + 5,6 g/L + 7,9 g/L + 9 g/L + 5,6 g/L + 7,9 g/L + 6,8 g/L + 4,5 g/L + 5,6 g/L + 

1,9 g/L + 0,23 g/L + 7,3, g/L + 0,74 g/L / 5,04 g/L + 1,6 g/L + 5,97 g/L + 4,9 g/L + 200 g/L, emulzija za infuziju), 

ukupno 3 kom, kesa, 3 x 2400 mL  

Одговор бр. 2:  Захтев заинтересованог лица се прихвата. Сходно томе, биће извршена 
измена конкурсне документације.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 
 


