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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-5  
 
 
             Дана 23.01.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке вакцина за обавезну имунизацију за 
2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-5, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12).  
  

 Питање заинтересованог лица: 
 

 Молим вас за додатно појашњење у вези могућности апликације копманије ХХХХХ на 
предстојећем тендеру за вакцине расписаном од стране РФЗО дана 17.01.2014. године. 

Компанија је са крајњим циљем унапређења нивоа заштите пацијената покренула процедуру 
замене хххх-валентног облика вакцине ХХХХХ који се налази на Листи лекова РФЗО под АТЦ бројем 
ХХХХХ хххх-валнетном вакцином ХХХХХ.  

У апликацији за Листу лекова наведено је да компанија намерава да са једног облика лека 
пређе на други у разумном временском периоду уз напомену да ће једино нови облик убудуће бити у 
промету. 

Из околности познатих Фонду замена облика лека у оквиру већ постојећег ИНН-а није се 
десила у протеклих 10 месеци. 

Фонд је почетком октобра 2013. нашој компанији послао упит о прихватању цене за облик лека 
на који је одговорено позитивно. На основу наступа господина Бабића у медијима схватили смо да је 
излазак нове Листе лекова очекиван још у децембру 2013. 

Сходно навденом молимо за појашњење о могућности апликације са леком ХХХХХ који је у 
процесу доласка на Листу лекова обзиром да је постојећи облик у процесу повлачења са тржишта. 
 

Одговор – Предмет јавне набавке бр. 404-1-110/14-5 могу бити само лекови који се 
налазе на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања важећој на дан отварања понуда.  

Уколико се изменом Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања одређени лек стави на Листу која ће ступити на 
снагу до момента отварања понуда, понуђач за тај лек може доставити понуду. 
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