
 

 
08/2 број: 404-1-45/20-22 
19.1.2021. године 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе А 
и Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-110/20-53, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
Дана 18.1.2021. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевом за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, број ЈН 404-1-
110/20-53, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 
 
Питање бр. 1: „Техничком спецификацијом тражен је за партију број 794 - ЈКЛ 1329081, INN - 
levofloksacin, заштићени назив - ALVOLAMID T, фармацеутски облик - филм таблета, паковање и 
јачина лека - blister, 10 po 250 mg, произвођач - Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A. 
Указали бисмо Наручиоцу да је за лек наведеног ЈКЛ броја извршен пренос носиоца дозволе, 
измена назива лека као и измена произвођача тако да су за партију 794 исправни следећи 
подаци који су доступни и на сајту АЛИМС: 
ЈКЛ 1329081, INN - левофлоксацин, заштићени назив - FOVELID, фармацеутски облик - филм 
таблета, паковање и јачина лека - blister, 10 po 250 mg, произвођач - Alkaloid AD Skopje, 
Pharmaten S.A. 
С тим у вези, молимо Наручиоца да измени техничку спецификацију у делу који се односи на 
заштићени назив лека и назив произвођача за партију 794, односно да исту усклади са 
извршеним изменама које су доступне на сајту АЛИМС.“ 

 
Одговор бр. 1: Прихвата се захтев заинтересованог лица. Сходно наведеном биће извршена 

измена конкурсне документације за партију 794. 

Питање бр. 2: „Техничком спецификацијом тражен је за партију број 795 - ЈКЛ 1329080, INN - 

levofloksacin, заштићени назив - ALVOLAMID T, фармацеутски облик - филм таблета, паковање и 

јачина лека - blister, 10 po 500 mg, произвођач - Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A. 

Указали бисмо Наручиоцу да је за лек наведеног ЈКЛ броја извршен пренос носиоца дозволе, 

измена назива лека као и измена произвођача тако да су за партију 794 исправни следећи 

подаци који су доступни и на сајту АЛИМС: 

ЈКЛ 1329080, INN - levofloksacin, заштићени назив - FOVELID, фармацеутски облик - филм 

таблета, паковање и јачина лека - blister, 10 po 500 mg, произвођач - Alkaloid AD Skopje, 

Pharmaten S.A. 

С тим у вези, молимо Наручиоца да измени техничку спецификацију у делу који се односи на 

заштићени назив лека и назив произвођача за партију 795, односно да исту усклади са 

извршеним изменама које су доступне на сајту АЛИМС.“ 

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

измена конкурсне документације за партију 795. 

 

Питање бр. 3: „У Техничкој спецификацији уочили смо грешку за партију број 3, процењена вредност за 

осигурана лица РФЗО није унета, иако да је укупна процењена вредност погрешна 10,930.00 , а треба да 

буде 12,023.00. 
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Молимо Наручиоца да унесе процењену вредност за осигурана лица РФЗО и исправи вредност 

процењене вредности за партију 3.“ 

Одговор бр. 3: Прихвата се захтев заинтересованог лица. Сходно наведеном биће извршена 

измена конкурсне документације за партију 3. 

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, 64/2019, 17/2020 и 21/2020), а на 
основу члана 233. Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" број 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: „Чланом 3.2. Модела уговора за осигурана лица прописано је следеће: 
3.2. Фонд плаћа у име и за рачун Купца, изузев за Купца Војномедицинску академију, испоручене 

количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ ПДВ-а, изузев за лекове који се 

издају на рецепт, у року од 90 дана од дана испостављања фактуре. Добављач је у обавези да за 

испоручена добра један примерак отпремнице и фактуре достави у електронској форми надлежној 

филијали Републичког фонда. 

(уколико здравствена установа закључује уговор) или 

3.2. Купац - Војномедицинска академија плаћа испоручене количине по уговореним јединичним 

ценама, увећаним за износ ПДВ-а, у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. Добављач је 

у обавези да за испоручена добра један примерак отпремнице и фактуре, односно отпремнице 

фактуре достави Купцу Војномедицинској академији,  

(уколико Војномедицинска академија закључује уговор)  или 

3.2. Специјална затворска болница плаћа испоручене количине по јединичној цени, увећаној за износ 

ПДВ-а, из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун добављача, најкасније у року од 45 

дана од дана испостављене фактуре само за потребе Специјалне затворске болнице као Купца. 

Казнено поправни заводи и Окружни затвори самостално плаћају испоручене количине по 

јединичној цени, увећаној за износ ПДВ-а, из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун 

добављача, најкасније у року од 45 дана од дана испостављене фактуре приликом испоруке. 

 
(уколико Специјална затворска болница, Казнено поправни заводи и Окружни затвори закључују 

уговор). 
 



 

 
Молимо да се измени конкурсна документација на начин да ће се здравственим установама, 
приликом потписивања појединачних уговора, омогућити брисање одредбе члана 3.2. која се не 
односи на исте, односно омугућити брисање „вишка“ одредбе члана 3.2., а све како су 
добављачи већ имали ситуације да Фонд, због предметне формулације одбија да изврши 
директно плаћање.“ 

Одговор бр. 5: У тачки 3.2. Модела уговора понуђене су три опције у зависности од тога да ли је 
Купац здравствена установа, Војномедицинска академија или Специјална затворска болница, 
Казнено поправни заводи и Окружни затвори. 

Наиме, уколико здравствена установа закључује уговор, Модел уговора треба да садржи само ону 
тачку 3.2. која се односи на здравствену установу. 

Уколико Војномедицинска академија закључује уговор, Модел уговора треба да садржи само ону 
тачку 3.2. која се односи на Војномедицинску академију. 

Уколико Специјална затворска болница, Казнено поправни заводи и Окружни затвори закључују 
уговор, Модел уговора треба да садржи само ону тачку 3.2. која се односи на Специјалну 
затворску болницу, Казнено поправни завод и Окружни затвор. 

Сходно наведеном, неће бити извршена измена конкурсне документације. 

 
Питање бр. 6: „У прилогу Б конкурсне документације - Техничка спецификација/списак партија 
дефинисане су само количине и процењена вредност за осигурана лица РФЗО.  
Како предметну јавну набавку РФЗО спроводи како за осигурана тако и за не осигурана лица, 
молимо Вас да конкурсну документацију измените и то на начин да се у Прилогу Б конкурсне 
документације - Техничка спецификација/списак партија дефинишу количине и процењена 
вредност за неосигурна лица.“ 

Одговор бр. 6: У прилогу Б конкурсне документације - Техничка спецификација/списак партија 
дошло је до техничке грешке у називу колоне у којој су наведене количине и за осигурана лица 
РФЗО и за лица која се не лече о трошку РФЗО-а. Сходно наведеном назив колоне ће бити 
измењен тако да гласи „Количина“. 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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