
 

08/2 број: 404-1-39/20-15 
21.09.2020. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Ц 

Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/20-41, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 16.09.2020., 17.09.2020., 18.09.2020. и 21.09.2020. године, заинтересована лица су се обратила 

Наручиоцу захтевима за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Ц Листе 
лекова, бр. ЈН 404-1-110/20-41, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање бр. 1: 

 
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. 1:     

 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. 34/19, 64/2019, 17/2020 и 21/2020), 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. 

Питање бр. 2: 

Конкурсном документацијом дефинисано је да ће Наручилац извршити јавно отварање понуда дана 
01.10.2020. године са почетком у 11:00 часова. 

Како је Позив за подношење понуда објављен 11.09.2020. године, а јавно отварање понуда заказано већ 
за 01.10.2020. године, истакли бисмо да је понуђачима остављен нереално кратак рок за припрему 
понуда, а пре свега имајући у виду обимност и сложеност предметне јавне набавке. 

Из разлога горе наведених, молимо Вас да продужите рок за подношење понуда до 09.10.2020. године. 

Одговор бр. 2: 

   Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Рок за подношење понуда остаје непромењен. 
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Питање бр. 3: 

Увидом у техничку спецификацију за јавну набавку „Лекови са Листе Ц Листе лекова“ ЈН бр. 404-1-
110/20-41, објављеној 11.09.2020. године, уочили смо да је наручилац у партији 37 (назив партије-
„tofacitinib”) расписао укупну оквирну количину добра од 2.000 филм таблета. Обзиром да је по важећем 
оквирном споразуму број. 85-10/19 који је на снази до 01.10.2020 потписаног на основу ЈН „Лекови са Листе 
Ц Листе лекова за 2019. годину“ ЈН бр. 404-1-110/19-41 до данас испоручено 15.642. филм таблете, виђења 
смо да расписане оквирне количине лека могу покрити само првих месец и по дана потреба здравствених 
установа из Плана мреже у којим се лече пацијенти којима је ова терапија неопходна. Сходно наведеном, 
молимо Вас да извршите корекцију оквирних количина у партији број 37 и да оквирне количине ускладите са 
потребама здравствених установа из Плана мреже за период од 12 месеци, а како је и предходно 
предвиђено конкурсном документацијом за ову партију. 

Одговор бр. 3: 

 Захтев заинтересованог лица се прихвата. У складу са наведеним, биће извршена измена 
конкурсне документације. 

Питање бр. 4: 

Приметили смо да за партију 35 (olaparib) у Прилогу В КД – Образац бр. 41 у оквиру Понуде за Јавну 

набавку бр. 404-1-110/20-41 постоји неусклађеност између наведених количина за РФЗО и количина које су 

уговором предвиђене да финансира РФЗО за следећу годину.  

• За партију 35-olaparib (limparza, тврда капсула, 4x112) компанија ХХХХХХХХ је потписала посебан 
уговор о ограничењу броја паковања лека на терет средстава РФЗО којим су утврђене количине по 
уговорној години 

• За другу уговорну годину број пројектованих кутија које финансира РФЗО је 213 (95,424 капсуле) 
• Уместо наведених 9,400 капсула у оквиру конкурсне документације, потребно је кориговати на 

95,424 капсуле како би број капсула одговарао уговореном броју паковања који финасира РФЗО за 
другу уговорну годину 

Замолили бисмо Вас да наведену измену унесете у поменути Прилог како би број капсула (паковања) био 

усклађен са посебним уговором који комапнија ХХХХХХХХ има потписан са РФЗО. 

Одговор бр. 4: 

Захтев заинтересованог лица се прихвата. У складу са наведеним, биће извршена измена 

конкурсне документације. 

Питање бр. 5:  

Компанија ХХХХХХХ, као носилац дозволе за epoetin alfa – биосимиларни лек, напуњени ињекциони 

шприц, 6 x 2.000ij и 6 x 4.000ij који се налазе на Ц Листи лекова моли за појашнење искључивања из 

техничке спецификације за јавну набавку бр 404-1-110/20-41 јацине лека: 

epoetin alfa – биосимиларни лек 6 x 4.000iј. 

Обзиром да се лек epoetin alfa – биосимиларни лек, напуњени ињекциони шприц, 6 x 4.000iј налази 

на Ц Листи лекова и да је у употреби у великом броју дијализних центара након ЦЈН 404-1-110/19-41 на 

коме је поменута партија била расписана, молимо да се размотри увођење посебне партије epoetin alfa – 

биолошки сличан лек, напуњени ињекциони шприц, 6 x 4.000ij на тренутно расписаној ЦЈН за Ц Листу 

лекова бр. 404-1-110/20-41. 

Одговвор бр. 5: 

Захтев заинтересованог лица се прихвата. У складу са наведеним, биће извршена измена 

конкурсне документације. 

Питање бр. 6: 

У партији под редним бројем 36, назив партије peginterferon alfa - 2а 135 mgc и 180 mgc, предвиђена 

је набавка 2 (два) дозна облика: 135 mgc и 180 mgc. 



 
Имајући у виду да је лек peginterferon alfa - 2а, заштићеног назива Pegasys®, у дозном облику 135 

mgc дерегистрован и да се не налази у промету на тржишту Републике Србије, предлажемо да се овај 

дозни облик изостави из техничке спецификације. 

Одговор бр. 6: 

Захтев заинтересованог лица се прихвата. У складу са наведеним, биће извршена измена 

конкурсне документације. 

Питање бр. 7: 

У партији под редним бројем 48, tocilizumab, 80 mg, 200 mg и 400 mg, количина предвиђена за 

набавку, изражена у милиграмима, је 758.442. Како се лек, који је предмет набавке, у промету на тржишту 

Републике Србије налази у дозним облицима од 80 mg, 200 mg и 400 mg, што је и наведено у називу 

партије, предлажемо корекцију количине на 758.440, како бисмо могли на адекватан начин да припремимо и 

поднесемо понуду. 

Одговор бр. 7: 

Захтев заинтересованог лица се прихвата. У складу са наведеним, биће извршена измена 
конкурсне документације. 

Питање бр. 8: 

11.09.20. је расписан тендер ЈН бр 404-1-39/20-6 чија спецификација укључује и партију под редним 

бројем 5: darbepoetin alfa, раствор за инјекцију 10 mcg и 20 mcg и 30 mcg и 60 mcg. 

Расписана количина је 101.500 mcg за потребе РФЗО-а и 10 mcg за СЗБ, што је скоро 15 пута мање од 

прошлогодишње расписане количине (1.500.285 mcg), стога верујемо да је у питању грешка. 

Молимо/прелажемо да проверите расписану количину за партију под редним бројем 5: darbepoetin 

 

Одговор бр. 8: 

Захтев заинтересованог лица се прихвата. У складу са наведеним, биће извршена измена 
конкурсне документације 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


