
 

 

 
08/1 број: 404-1-38/17-29 
23.10.2017. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе А и 

Листе А1 Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-38, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 20.10.2017. године заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењењем у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. 
годину, број ЈН 404-1-110/17-38, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1: 

ХХХХХХХХХ производи искључиво безглутенске производе са намером да омогући супституцију 
скупљих увозних производа за оне потрошаче који су оријентисани на безглутенску исхрану. 

У нашем производном програму су и безглутенске смеше за хлебове и пецива који су уписани у базу 
података дијететских производа које води Министарство здравља (9784/2016). 

ХХХХХХХХХ смеша за хлебове и пецива од 19.06.2017. године је на позитивној листи лекова РФЗО 
(редни број 45) (Nоо39399) на основу спроведеног поступка јавне набавке Лекова са Листе А и Листе А1 
Листе лекова за 2017. годину – нови лекови, број ЈН 404-1-110/17-38 од 13.06.2017. где нам је 
опредељена количина од 100 комада од по 1 kg по цени од 236,50 дин/kg. 

У позиву за подношење понуда од 29.09.2017. године 08/2 број: 404-1-38/17-8 у прилогу Б конкурсне 
документације – техничка спецификација Лекова са Листе А и А1 Листе лекова за 2017. годину под 
редним бројем 1457 нам је поново опредељена количина од 100 комада по цени 236,50. 

Међутим, у истом прилогу смо запазили под редним бројем 1455 наведен је италијански произвођач 
„Dr. Sсhar Gmbh“ са опредељеном количином од 83.287 комада по цени 452,50. 

Ми не видимо сврху поступка, ако су унапред опредељене количине и цене, и губи се смисао 
критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

Последице овакве набавке су већи трошак за РФЗО за 17.989.992 динара 

83.287 х 452,50 = 37.687.367,50 

83.287 х 236,50 = 19.697.375,50 

Разлика                 17.989.992 

Ако би се применио критеријум: најнижа понуђена цена, скоро дупло би се смањила издвајања за 
наведене количине или би се могао дупло повећати број дотираних пацијената. 

Осим тога апотеке немају интереса да држе и издају јефтинији производ јер је применом процента 
дозвољене марже за њих исплативије да раде са скупљим производом, тако да смо ми као домаћи 
произвођач, који има нижу цену због узимања у обзир интерес и заштиту конзумената, и због избегнутих 
трошкова увоза и марже дистрибутера, доведени у неповољну позицију. 

Жалосно је да као домаћи произвођач, који смо повољнији скоро дупло, не можемо имати исти 
третман из горе поменутих разлога, поготово што је наш производ настао у сарадњи са Институтом за 
прехрамбену технологију Земун, уз контролу Центра за испитивање намирница и који има јединствене 
здравствено безбедносне и нутритивне квалитете. 

Намера нам је да укажемо на нелогичност начина спровођења поступка јавне набавке и да 
иницирамо равноправнији третман учесника и унапређење поступка. 
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Одговор бр. 1: 

Комисија за јавну набавку је дефинисала количине лекова за потребе здравствених установа 
из Плана мреже који су предмет јавне набавке Лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. 
годину на основу података из електронске фактуре за период од 01.01.2017. до 31.05.2017. године, 
са пројекцијом за 12 месеци и података из Плана потреба здравствених установа за 2017. годину 
достављених од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.  

Сходно наведеном, количине свих лекова који су предмет набавке одређене су истом 
методологијом, односно на основу потрошње и на основу потреба исказаних од стране 
здравствених установа из Плана мреже, односно плана набавке Фонда за социјално осигурање 
војних осигураника који се добија на основу података крајњих корисника о издатим и овереним 
рецептима војних осигураника и у складу са одобреним средствима. 

Сви нови лекови (односно дијететски производи) за које не постоје подаци о потрошњи, су 
одређени за набавку у количини 100 оригиналних паковања. 

Што се тиче процењене јединичне цене, оне су одређене на основу цене лека (односно 
дијететског производа) из Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања. 

Напомињемо да здравствене установе приликом закључивања уговора на основу оквирних 
споразума, саме одлучују које лекове и у којој количини ће уговарати, односно укупна уговорена 
количина лекова зависи од потреба Купаца/Фонда за СОВО и може да се разликује од количина 
наведених у оквирном споразуму, при чему су Купци/Фонд за СОВО, обавезни да изврше 
куповину уговорених количина и у целости реализују закључени уговор. 

Издавање лекова (па и безглутенског брашна) у апотекама из Плана мреже здравствених 
установа не зависи од цене или воље апотеке, већ од онога што је лекар прописао осигураним 
лицима на обрасцу лекарског рецепта. У складу са тим се и врши набавка (уговарање на основу 
закљученог оквирног споразума) у апотекама. Оквирни споразуми дају могућност да, уколико се 
укаже потреба у здравственим установама за набавком појединог лека (или дијететског 
производа), исти буде обезбеђен у најкраћем року за потребе осигураних лица Републичког 
фонда за здравствено осигурање. 

Количине лекова, наведене у техничкој спецификацији, су оквирне количине за потребе 
Купаца/Фонда за СОВО за период од 12 (дванаест) месеци, чиме Наручилац не ограничава 
могућност уговарања количина прекооквирног споразума, а како заинтересовано лице наводи. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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