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08/2 бр. 404-1-110/13-88 
08.11.2013. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење 
хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете)  број ЈН 404-1-110/14-2  
 
             Дана 07.11.2013. и 08.11.2013. године заинтересована лица обратила су се захтевима за 
додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке лекова са Листе лекова за 
2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол 
(таблете), број ЈН 404-1-110/14-2, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованих лица и одговори: 
 Питање бр. 1 – Уредбом Министарства здравља 05 бр. 110-4769/2013 о планирању и врсти 
роба и услуга за које се спроводе Централизоване јавне набавке (објављена у Службеном гласнику 
РС број 49 од 05. јуна 2013. године), у члану 3 предвиђено је да РФЗО спроводи централизоване 
набавке за потребе здравствених установа у 2014. години са којима има закључене уговоре о 
пружању здравствене заштите, у складу са законом, између осталог и за лекове са Листе лекова, чији 
списак (осим лекова који се издају на рецепт, вакцине и хуманог имуноглобулина против беснила) је 
сачињен према генеричким називима лекова са Листе лекова и дат је у прилогу Уредбе тако да чини 
њен саставни део. 

У складу са Уредбом  Министарства здравља објавили сте позив за подношење понуда у 
отвореном поступку дана 15.10.2013. 

Имајући у виду, да се неки лекови истог ИНН-а са списка лекова који је саставни део Уредбе, 
налазе истовремено и на Листи Б и на Листи Д (нпр. Kalium chlorid 1mmo/ml rastvor za infuziju, 
Natriumhidrogenkarbonat 8,4 % rastvor za infuziju, Adrenalin hidrohlorid amp. 1mg/1ml, 5Flurouracil rastvor 
za iv inj./inf.50mg/ml), предлажемо да измените Конкурсну документацију за предметну ЈН, у смислу да 
не ограничавате набавку на генеричке лекове који се налазе искључиво на листи Б Листи лекова, већ 
да омогућите достављање понуде истих лекова и са Листе лекова Д, у складу са Уредбом 
Министарства здравља и то, најмање само за оне лекове чија је несташица извесна, с обзиром на 
досадашње искуство. 

Сматрамо да је предложено оправдано са становништа струке и представља начин да се 
омогући континуирано снабдевање здравствених установа и спрече несташице ових лекова 
евидентиране у претходном периоду, а које су актуелне и данас, о чему сведочи често непостојање 
понуда за неке од њих на више објављених ЈН у различитим здравственим установама. 
Сходно наведеном, молимо Вас да појасните из којих разлога и ови лекови нису предмет набавке, 
односно да по овом захтеву измените конкурсну документацију. 

 
Одговор бр. 1 – Предмет јавне набавке бр. 404-1-110/14-2 су лекови са Б листе и 

метронидазол (таблете). Како се на Б Листи налазе регистровани лекови Фонд је у обавези да 
спроведе набавку лекова са Б листе. 

  
 Питање бр. 2 – Обзиром да овлашћено лице, које треба да потпише понуду и обрасце који су 

дати у конкурсној документацији а прилажу се приликом подношења понуде, због најављеног 
службеног пута у иностранство није у могућности да својеручно потпише напред наведене обрасце 
као ни саму понуду, да ли у овом случају можемо на месту потписа овлашћеног лица ставити 
факсимил овлашћеног лица понуђача и оверити печатом понуђача? Понуду подносимо самостално. 

 
 Одговор бр. 2 – Понуђач може уз понуду доставити обрасце из конкурсне документације 

који су на месту потписа оверени факсимилом овлашћеног лица понуђача и који су оверени 
печатом понуђача. 

 
Питање бр. 3 – Дана 07.11.2013. објављен је одговор на питање 10 заинтересованог лица. 

Захваљујемо на одговору и молимо за додатно појашњење дела одговора који се односи на 
економичност паковања лека карбоплатина у јачинама од 150mg и 450mg.  Као критеријум за 
економичност наводи се цена mg на Листи лекова (11,72 динара по mg у паковању од 150mg и 13,38 
динара у паковању од 450mg). Управо зато смо у нашем питању на које је одговор објављен 
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01.11.2013. предложили да партија карбоплатине буде дефинисана као партија 129 – флуороурацил, 
по mg. 
 

 
 

У ком случају би партија 141 карбоплатин била дефинисана 
 

150mgi/ili 
450 

mg 3.750.000 141 karboplatin Koncentrat 
za rastvor za 
infuziju Ponuñač može da ponudi obe jačine leka, ali 

samo u slučaju da su od istog proizvoñača 
 
На овај начин би се осигурала економичност оба паковања, а осим лакшег и безбеднијег рада 

здравственог особља које раствара цитостатике и смањења опасног фармацеутског отпада, 
осигурала би се и већа сигурност снабдевања леком који је 2013. године и у Европи и код нас имао 
периоде дефицитарности. Посебно стога молимо да још једном размотрите редефинисање партије 
141 – карбоплатин на предложени начин у mg. 

 
 Одговор бр. 3 – Наручилац остаје при техничкој спецификацији дефинисаној у 

конкурсној документацији за партију 141 – karboplatin.  
 

Питање бр. 4 – Молимо вас за појашњење за достављање понуде за партију 143 – 
иринотекан.  
 
 

 
 
 
Ми смо разумели да се понуда доставља за  

 
1.550.000mg (15.500 бочица од 100mg) 
 
ИЛИ 
 
понуда комбинације две или више јачина (40mg¸100mg, 300mg, 500mg) у количини од 1.530.000mg. 
Молимо да нам потврдите или дате тачне инструкције. 
 

 Одговор бр. 4 – У складу са техничком спецификацијом и обрасцем понуде бр. 4.1, за 
партију 143 – irinotekan, понуђач је у обавези да понуди количину од 1.550.000 мг предметног 
лека јачине 100 мг, а преосталу количину од 1.530.000 мг може понудити у било којој јачини, 
односно у било којим јачинама наведеним у техничкој спецификацији (40mg и/или 100mg и/или 
300mg и/или 500mg) за предметну партију. 


