
 
 

08/2 број: 404-1-9/19-13 
11.4.2019. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови за лечење 
ретких болести за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-110/19-9, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 8.4.2019. године, заинтересована лица су се обратила Hаручиоцу захтевима за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, бр. ЈН. 
404-1-110/19-9, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1: 

Да ли се може учествовати на тендеру са понудом за нерегистровани лек ако за исти постоји 
регистрован лек од другог произвођача? 

Одговор бр. 1: 

Набавка лекова за лечење ретких болести за 2019. годину се спроводи у складу са одлуком 
Комисије Републичког фонда за здравствено осигурање за лечење урођених болести 
метаболизма. 

Предмет набавке обликован је у 23 партије, имајући у виду потребе пацијената који су 
одлуком комисије већ уведени у терапију одређеним леком. 

За партије за које постоји регистрован лек, односно лек за који је издата дозвола за лек од 
стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије, понуда за нерегистровани лек неће бити 
разматрана, сходно члану 134. став 1. тачка 1. и члану 141. став 1. Закона о лековима и 
медицинским средствима ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - 
др. закон) и члану 3. Правилника о документацији и начину увоза лекова који немају дозволу за 
лек, односно медицинских средстава која нису уписана у Регистар медицинских средстава. 

Питање бр. 2:  

Уколико  понуђач нуди лек у две различите партије,  да ли је дужан да у понуди достави исту 
јединичну цену наведеног лека за обе партије? 

Одговор бр. 2: Уколико понуђач нуди исти лек у две различите партије, дужан да за лек 
понуди исту јединичну цену у обе партије. 

Сходно  наведеном  биће извршена  измена конкурсне документације. 
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