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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и 
Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-30, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 31.8.2018. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, 
број ЈН 404-1-110/18-30, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Питање: 

Обраћамо Вам се за захтевом за додатним појашњењем у вези ЈН 404-1-110/18-30 – Лекови са 
листе Б и Листе Д лекова за 2018.годину. 

У партији број 270 тражен је humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu 100 ij, 500 ij, 2000 
ij. Захтев тендерске документације је да морају бити понуђене све три тражене јачине. 

Једна од индикација за примену хуманог хепатитис Б имуноглобулина је Превенција реинфекције 
хепатитис Б вирусом после трансплантације јетре чије је отказивање функције изазвано хепатитисом Б. 
За ову индикацију користи се искључиво паковање од 2.000 ij, и може се применити само у пар 
здравствених установа које раде трансплантације јетре.  Паковања од 100 ij и 500 ij се користе у случају 
излагања неимунизованих особа и могу га користити све секундарне и терцијарне здравствене установе. 

Због ранијих грешака које су здравствене установе правиле приликом уговарања потребних 
количина лекова, молим Вас да измените тендерску документацију и одвојите у засебну партију humani 
hepatitis B imunoglobulin од 2.000 ij. 

 

Одговор: 

Не прихвата се примедба заинтересованог лица. Наручилац остаје при наводима у конкурсној 
документацији. 

Наиме, Републички фонд  спроводи  предметни  поступак  јавне  набавке у име и за рачун 
здравствених установа из Плана мреже са којима има закључен уговор о пружању здравствене 
заштите. 
      Након спроведеног поступка, Републички фонд закључује оквирни споразум са Добављачем, 
док уговоре о јавној набавци закључују непосредно здравствене установе, у складу са својим 
потребама и опредељеним финансијским средствима. Издвајање посебне партије за humani 
hepatitis B imunoglobulin од 2.000 ij. на предложени начин није од значаја за уговарање потребних 
количина лекова.   

Овим путем напомињемо да ће, након закључења оквирног споразума за лекове у партији 
270,  Републички фонд у инструкцији за закључење уговора, посебно нагласити на који начин 
здравствене установе могу да уговарају исте. 
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