
 

08/2 број: 404-1-40/20-11 
01.10.2020. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-46, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
 

Дана 28.9.2020. и 29.9.2020. године, заинтересована лица су се обратила Наручиоцу захтевима за 
додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-
1-110/20-46, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

 
 

Питање бр. 1: 
 
Поштовани,  
 
овим путем Вам се обраћамо са молбом да приоритетно размотрите захтев за повећање цене лека 

на Листи Б лекова: JKL 0080300  Hypnomidate (etomidat), rastvor za injekciju, 2 mg/mL, 5x10 mL. 
Предметни лек је једини INN (etomidat) на Листи Б лекова за пружање неопходне здравствене 

заштите осигураним лицима и предмет је расписаног поступка јавне набавке Лекова са Листе Б и Листе Д 
Листе лекова, партија 300, бр. јн. 404-1-110/20-46, од 25.09.2020. године. С обзиром да је рок за 
достављање понуда 26.10.2020., неопходно је приоритетно разматрање предметног захтева. 

Имајући у виду општи јавно-здравствени интерес становништва, надамо се да ћете у што краћем 
року размотрити наш захтев. 

 
Наведена документација предата је на писарници 04.09.2020. године. 

 
Одговор бр. 1:    

Процењена вредност за сваку партију je одређенa на основу најниже цене лека истог ИНН-а у Листи 
лекова која је саставни део Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 43/19, 55/19 и 56/19-исправка). 

Сходно наведеном, не прихвата се примедба заинтересованог лица. Комисија остаје при наводима 
из конкурсне документације. 
 

Питање бр.2: 
 
Поштовани, 
у Прилогу Б – Техничка спецификакација, ЈН бр. 404-1-110/20-46, изостављена је партија за лек чији 

смо носиоци дозволе за лек: 

JKL ATC INN 
Zaštićeno ime 

leka 
FO 

Pakovanje i 
jačina  leka 

Naziv 
proizvođača 

leka 

Država 
proizvodnje 

leka 

0107497 C07AB02 metoprolol PRESOLOL 
rastvor za 
injekciju 

ampula, 5 po 5 
ml (5 mg/5 ml) 

Hemofarm 
a.d. 

Republika 
Srbija 

 
Најљубазније вас молимо да допуните Техничку спецификацију поменутим леком са Листе лекова, 

Б Листе. 
 
Одговор бр. 2 :    

 Предмет ове набавке нису лекови  за који су закључени оквирни споразум са добављачима у 
поступку набавке јавне набавке Лекова са Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/20-2. 
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Како за лек metoprolol, ampula, 5 po 5 ml (5 mg/5 ml) оквирни споразум истиче 29.05.2021. 

године у јавној набавци Лекови са Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/20-2, исти није предмет набавке 
Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-46. 

Сходно наведеном не прихвата се захтев заинтересованог лица. Комисија остаје при 
наводима из Конкурсне документације. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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