
 

08/2 број: 404-1-30/19-11 
23.8.2019. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-28, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
 

Дана 21.8.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевима за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, бр. 
ЈН 404-1-110/19-28, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 

 
 

Питање бр. 1: 
 
Увидом у конкрусну документацију, уочено је да је планирано да се оквирни споразум закључи за 

период од 12 (дванаест) месеци од дана примене, за партију број 10, лек  palonosetron 0,25 mg, rastvor za 
injekciju 0,25/5l. 

Молимо Вас да за наведену партију извршите измену периода трајања оквирног споразума са 12 на 
6 месеци  као што је наведено и за партије 152, 305, 318, 325, 338 и 352. 

Сматрамо да је лек palonosetron 0,25 mg, носиоца дозволе заинтересованог лица, заштићеног 
назива XXXXX налази у истој позицији као и лекови из горе наведених партија за  које је расиписана 6 
(шесто) месечна јавна набавка. 

Лек XXXXX је добио дозволу за лек број 515-01-04381-17-001, од дана 20.6.2019. године, док је 
захтев за највишу цену  предат истог дана и очекује се Одлуком о изменама и допунама одлуке о највишим 
ценама лекова за хуману употребу, у септембру 2019. године према плану Владе Републике Србије за 
2019. годину. 

С обзиром да је реч о првој генерици, верујемо да ће у периоду од 6 (шест) месеци и генеричка 
паралела партије 10 као и горе наведене партије бити укључено на листу лекова чиме ће РФЗО само по 
партији 10 остварити уштеду од преко 20 милиона динара на основу обавезног попуста за стављање прве 
генерике на листу лекова, као и додатне уштеде надметања у процесу јавне набавке за лекове са Листе Б. 
 

Одговор бр. 1:    

 Jaвна набавка за партије 152, 305, 318, 325, 338 и 352 се спроводи за период од 6 месеци, из 
разлога што је извесно да ће након истека тог периода носиоци дозволе моћи да прометују 
предметне лекове,  с обзиром да је за исте одређена цена Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 
највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2019 од 26.7.2019. године), као и да су захтеви за 
стављање на Листу  лекова били формално комплетни.  

Како за лек у партији 10 није утврђена максимална цена горе наведеном Одлуком, нити је 
захтев за стављање лека XXXXX формално комплетан, Комисија не може са сигурношћу утврдити да 
ће наведени лек моћи да се прометује након истека трајања оквирног споразума од 6 месеци, те се 
сходно томе не прихвата се примедба заинтересованог лица.  
 
 

Питање бр.2: 
 
Увидом у конкрусну документацију, уочено је да је планирано да се оквирни споразум закључи за 

период од 12 (дванаест) месеци од дана примене, за партију број 203, лек tigeciklin 50  mg, prašak za rastvor 
za infuziju. 

Молимо Вас да за наведену партију извршите измену периода трајања оквирног споразума са 12 на 
6 месеци  као што је наведено и за партије 152, 305, 318, 325, 338 и 352. 

Сматрамо да је лек tigeciklin 50 mg, носиоца дозволе заинтересованог лица, заштићеног назива 
XXXXX налази у истој позицији као и лекови из горе наведених партија за  које је расписана 6 (шесто) 
месечна јавна набавка. 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-маил: публиц@рфзо.рс        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 



 
Лек XXXXX је добио дозволу за лек број 515-01-05082-17-001 за паковање од 1 bočice и Решење бр. 

515-021-05087-17-00 за паковање од 10 bočice, од дана 09.4.2019. године, као и највишу одобрену цену 
Одлуком о изменама и допунама одлуке о највишим ценама лекова за хуману употребу, Сл. Гласник б тој 
54 од 26.7.2019. године. Захтев за стављање лека на листу лекова предат је ана 29.7.2019. године 04/7 180-
2-88/19, а формална комплетност потврђена дана 6.8.2019. године.  

С обзиром да је реч о првој генерици, верујемо да ће у периоду од 6 (шест) месеци и генеричка 
паралела партије 203 као и горе наведене партије бити укључена на листу лекова чиме ће РФЗО само по 
партији 203 остварити уштеду од преко 30 милиона динара на основу обавезног попуста за стављање прве 
генерике на листу лекова, као и додатне уштеде надметања у процесу јавне набавке за лекове са Листе Б. 

 
 
Одговор бр. 2 :    

 Прихвата се примедба заинтересованог лица. Наручилац ће извршити измену Конкурсне 
документације са прилозима. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
59019.87/91 

Сагласни: 
 
_____________________ 
      Лела Јелисавчић 
 
_____________________ 
       Ана Милијић 
 
______________________ 
    Марија Атанасијевић 


