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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Лекови са Б и 
Д Листе лекова за период од 6 месеци, број 404-1-110/15-95, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
 

Дана 23.11.2015. године, заинтересованo лице се обратило наручиоцу са захтевом за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Б и Д Листе лекова за период од 6 
месеци, број 404-1-110/15-95, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
Питање 1 је везано за партију бр. 154  Protamin sulfat rastvor za inj. 5x50mg/5ml…сходно томе лек 
се налази на Б листи лекова РФЗО-а од произвођача “ Галеника АД ”, као и да се налази на Д 
листи лекова РФЗО-а уз напомену да се као такав набавља уколико количине нису задовољене, на 
који начин Ви као Наручилац формулишете ову партију? 

Одговор 1: На страни 7 конкурсне документације у делу IV – критеријум за доделу уговора, под 
тачком 4 је наведено да како се лекови etamsilat, rastvor za injekciju, ampula, 2 ml (250 mg/ 2 ml), 
dakarbazin 100mg, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, bočica, dakarbazin 200mg, prašak za rastvor 
za injekciju/infuziju, bočica, и tiopental – natrijum, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, bočica 
staklena, 500 mg налазе и на Б и на Д Листи лекова, исте је са Д Листе лекова могуће набавити 
само у изузетним случајевима када снабдевања леком истог ИНН-а, истог или сродног 
фармацеутског облика и исте јачине са Листе Б не задовољава потребе.  

Сходно горе наведеном, a како је Наручилац обавештен од стране носиоца дозволе лека 
Protamin sulfat rastvor za inj. да ће исти бити обезбеђен, конкурсном документацијом предвиђена је 
могућност достављања понуде само за предметни лек са Б  Листе лекова. 

 
Питање 2 је везано за процењену вредност појединачног rastvora za inj. 291,34 дин што је у овом 
случају цена прописана од стране РФЗО-а…што је далеко испод понуђене цене са јавне набавке 
бр. 404-1-59/15-73 од 27.08.2015 јавна набавка Лекова са Б И Д листе: protamin где је цена по 
појединачном раствору за ињекцију била 845,00 дин? Да ли ће у том случају понуде са ценом 
већом од оне која је понудјена бити одбачене? 
 
Одговор 2: Предметна јавна набавка је дефинисана у складу са ценама из важеће Листе лекова 
који се прописију и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, сходно чл. 43. 
став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( ''Службени гласник РС'' бр. 10705, 109/05-испр., 
57/11, 110/12 – одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-одлука УС), а која се примењује од 
01.8.2015. године.  

Сходно горе наведеном,  а имајући у виду одговор на питање бр. 1, уколико се понуди цена 
лека изнад процењене цене истог, понуда за тај лек се бити одбијена као неприхватљива. 
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