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08/2 број: 404-1-93/19-15 
17.01.2020. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови за 
лечење лица која нису осигурана код РФЗО, број ЈН 404-1-110/19-98, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 16.01.2020. године, заинтересована лица су се обратила Наручиоцу захтевима за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови за лечење лица која нису осигурана 
код РФЗО, број ЈН 404-1-110/19-98, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 

Питање бр. 1:  

„Молим Вас да коригујете техничку спецификацију за партију 590 - интерферон бета 1а јачине 
44 mcg и то следеће: 
 

1. Процењену јединичну цену, тако да нова цена буде 88.157,30 уместо 7.346,44 
2. Количину, тако да нова количина буде 2 уместо 24 

 
У прилогу Вам такође достваљам и цену лека на велико за паковање (Ц Листа лекова - Листа Ц 
(Службени гласник РС", бр. 43/19, 55/19, 56/19-исправка, 73/19 и 87/19) - примењује се од 
20.12.2019.) 

ПРИЛОГ  Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ЛИЦА КОЈА НИСУ ОСИГУРАНА КОД РФЗО 

JN бр. 404-1-110/19-98 

        

Број 
партије 

Назив 
партије 

Фармацеутски 
облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Процењена 
јединична 

цена 
Количина  

Процењена 
вредност по 
партији без 

ПДВ-а 

590 

interferon 
beta 1а 

јачине 44 
mcg 

rastvor za injekciju 
u napunjenom 

injekcionom špricu 
44 mcg/0,5 ml kutija 7.346,44 24 176.314,60 

 

 

Одговор бр. 1:  
Имајући у виду да су лекови за лечење мултипле склерозе предмет посебне јавне 

набавке, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације којом лекови који су 

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

JKL ATC  INN 
Zaštićeno 
ime leka 

FO 
Pakovanje 

i jačina 
leka 

Naziv 
proizvođača 

leka 

Država 
proizvodnje 

leka 

Cena leka 
na veliko 

za 
pakovanje 

DDD 

Cena 
leka 
na 

veliko 
po 

DDD 

Participacija 
osiguranog 

lica 
Indikacija 

0328388 L03AB07 
interferon 
beta 1a 

REBIF 

rastvor za 
injekciju u 

napunjenom 
injekcionom 

špricu 

napunjen 
injekcioni 
špric sa 

iglom, 12 
po 0,5 ml 

(44 
mcg/0,5 

ml) 

Merck 
Serono 
S.P.A.; 
Merck 

Serono SA 

Italija; 
Švajcarska 

88.157,30 - - - 
Multipla 
skleroza 

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/C%20Lista_primena%20od%2020.12.2019..pdf
https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/C%20Lista_primena%20od%2020.12.2019..pdf
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предмет јавне набавке за партије 590, 591, 592, 593 и 594, неће бити предмет ове јавне 
набавке. 

  
Питање бр. 2: 
„Чланом 8.1. Модела оквирног споразума као и чланом 5.1. Модела Уговора предвиђено је да 

је у случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач дужан да плати Купцу уговорну казну 
у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио рок 
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од уговорене вредности тог предметног 
добра. 

Предлажемо прецизирање предметне одредбе Модела Оквирног споразума односно Модела 
уговора тако што ће се уместо наведеног предвидети да ће „у случају прекорачења уговореног рока 
испоруке Добављач бити дужан да плати Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне 
вредности без ПДВ-а предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан 
закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са закашњењем. 

Наиме, имајући у виду начело савесности и поштења Закона о облигационим односима 
сматрамо да је дефинисање уговорне казне на начин на који сте предвидели спорно, обзиром да је 
кажњавање Добављача и за део робе који је по поруџбини савесно испоручио у свему у 
супротности са начелом савесности и поштења поменутог Закона. 

Такође указујемо на правну праксу у вези са овим питањем, где се и даље примењују Опште 
узансе за промет робе, обзиром да Закон  о облигационим односима није посебно регулисао ово 
питање, које предвиђају обрачун  уговорне казне на следећи начин „Уговорна казна обрачунава се 
на вредност целокупне обавезе до тренутка делимичног испуњења обавезе, а од тада па до 
потпуног испуњења само на вредност неиспуњеног дела обавезе.“ 

Одговор бр. 2:  
Прихвата се захтев заинтересованог лица. Сходно наведеном, биће извршена измена 

конкурсне документације. 
 
 
Питање бр. 3:  
„Конкурсном документацијом у делу Упутство понуђачима предвиђено је да Понуђач подноси 

понуду која између осталог садржи и „Важећу дозволу за стављање у промет у Републици 
Србији на дан отварања понуда, осим за дијететске производе обликоване у партијама 1400-
1412, који морају бити уписани у базу података коју води Министарство здравља за дијететске 
производе, и осим уколико понуђач за партије 19, 22, 63, 131, 133, 146, 151, 154, 166, 167, 211, 214, 
258, 315, 346, 365, 369, 373, 412, 432, 438, 439, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 477, 478 и 522 нуди 
лек који се налази на Д Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања. Уколико је дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек може 
да се нађе у промету у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима 
(„Службени гласник РС“, број 30/10, 107/12, 113/17–др. закон и 105/17–др. закон), понуђач је у 
обавези да исту достави уз копију предатог захтева за обнову дозволе за лек или потврду о пријему 
захтева за обнову дозволе за хумани лек. 

Молимо за одговор да ли је прихватљиво доставити Изјаву да су лекови регистровани са податком 
о интернет адреси на којој су јавно доступни подаци о регистрацији лекова, а све позивајући се на 
став 5 и 6 члана 79. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015): 

“Наручилац је дужан да наведе у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља 
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то 
докази.” 

“Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим 
законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој 
су тражени подаци јавно доступни.” 
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Одговор бр. 3: Прихвата се захтев заинтересованог лица. Сходно наведеном, биће 
извршена измена конкурсне документације.  

Питање бр. 4:  
„Предметну јавну набавку Наручилац је расписао у име и за рачун здравствених установа из 

Плана мреже здравствених установа, у које улази и здравствена установа са територије Косова и 
Метохије.  

Досадашња пракса показала је да Добављачи нису у могућности да самостално врше 
дистрибуцију лекова на подручју Косова и Метохије, из разлога више силе, односно примене 
посебних прописа привремених власти на овом подручју. На тај начин добављачима, потписницима 
уговора о јавној набавци,  онемогућен је приступ и испорука уговорених лекова у складу са 
важећим прописима у Републици Србији и закљученим уговорима.   

Заједничким активностима Министарства здравља, Канцеларије за Косово и Метохију, 
Наручиоца и у сарадњи са Управом царина, усаглашен је могући модел за реализацију испорука 
лекова овим установама.  

Међутим пракса током претходних година је показала да су трошкови логистичких услуга 
високи, док је плаћање рачуна за испоручене лекове неблаговремено. 

Предлажемо да Наручилац размотри другачији начин снабдевања здравствених установа са 
територије Косова и Метохија,  односно дефинише одредбе у моделу Оквирног споразума, као и у 
моделу Уговора које би елиминисале негативне ефекте које Добављач трпи испоруком лекова овим 
здравственим установама.“ 

Одговор бр. 4:  
Републички фонд за здравствено осигурање спроводи предметни поступак јавне 

набавке, у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 34/19 и 64/19), а на основу члана 
233. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" бр. 25/19), у име и за рачун 
здравствених установа из Плана мреже са којима је закључио уговоре о пружању 
здравствене заштите. Напомињемо да решавање питања у вези са здравственим 
установама са територије АП Косово и Метохија није у надлежности комисије за јавну 
набавку. 
 
 

Питање бр. 5:  
„Конкурсном документацијом дефинисано је да ће Наручилац извршити јавно отварање 

понуда дана 04.02.2020. године са почетком у 11:00 часова, те се у складу са тим благовременим 
сматрају понуде примљене од стране Наручиоца до 04.02.2020. године до 10:00 часова, без обзира 
како су послате. 

Како је Позив за подношење понуда објављен 31.12.2019. године, а јавно отварање понуда 
заказано за 04.02.2020. године, истакли бисмо да је понуђачима остављен нереално кратак рок за 
припрему понуда, а пре свега имајући у виду обимност и сложеност предметне јавне набавке. 

У вези са горе наведеним истакли бисмо и да је иначе непримерено кратак рок за припрему 
понуда додатно скраћен услед новогодишњих и божићних празника, а пре свега имајући у виду да 
су произвођачи и носиоци дозвола у највећој мери предметне празнике спојили као нерадне дане и 
не раде до половине јануара. 

Из разлога горе наведених, молимо Вас да продужите рок за подношење понуда до 
10.02.2020. године. 
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Одговор бр. 5:  
Не прихвата се захтев заинтересованог лица. Сходно наведеном, Комисије остаје при 

свом захтеву да се јавно отварање понуда одржи дана 04.02.2020. године са почетком у 11.00 
часова. 

 
Питање бр. 6: 
У Техничкој спецификацији за партије 590, 591, 592, 593 и 594 наведна је јединица мере 

„кутија“, док се наведена процењена цена односи на комад, тј. ампулу. 

Молимо да избришете исправку процењене цене и процењене вредности за наведене 
партије.“ 

Одговор бр. 6:  
Одговор на наведено питање дат је у Одговору бр. 1 овог додатног појашњења. 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                      Сагласни: 
 
_____________________ 

     Kатарина Думнић 
 

______________________ 

       Оливера Ђурић 
 

_____________________ 

     Марија Атанасијевић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59020.11/29 

 


