
 

 
 

08/2 број: 404-1-3/20-10 
03.04.2020.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Оригинални и 
иновативни лекови, бр. ЈН 404-1-110/20-3, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 31.03.2020. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Оригинални и иновативни лекови, бр. ЈН 
404-1-110/20-3, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање:  
 
Предмет набавке су оригинални и иновативни лекови, при чему су расписани само нови INN-ови 
ових лекова, док у предметној набавци нема оригиналних и иновативних лекова за које је 
проширена индикација (нпр. лекова Zytiga и Xtandi), као ни оних за које су продужени посебни 
уговори између РФЗО и носиоца дозвола. 
 
У вези са наведеним, молимо да нам појасните како ћете решити набављање лекова као што су 
горе наведени лекови Zytiga и Xtandi од стране болница, с обзиром на то да је дана 31.3.2020. 
истекао рок до када су болнице набавиле ове лекове у складу са вашом инструкцијом бр. 404-1-
61/18-49 од 06.02.2020? Већина установа уговорене количине по додатним уговорима је већ 
утрошила. 
 
Најљубазније молимо да нам у Законом прописаном року одговорите на постављено питање, како 
бисмо били у могућности да планирамо количине за ове лекове у наредном периоду. 
 
Одговор:  
 

Лекови који су  предмет јавне набавке Оригинални и иновативни лекови, бр. ЈН 404-
1-110/20-3 налазе се на Листи Ц Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања (''Службени гласник РС'', бр. 43/19, 55/19, 56/19 – 
исправка, 73/19, 87/19 и 18/20) која се примењује од 04.04.2020. године. 

За лекове Zytiga и Xtandi, као и остале лекове за које су продужени посебни уговори 
између Републичког фодна и носиоци дозвола дана 02.04.2020. године објављена је набавка 
Лекови са Листе лекова, ЈН бр 404-1-110/12-20 на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки. 
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