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08/2 бр. 404-1-90/14-22 
29.12.2014. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке лекова са Б Листе лекова број ЈН 404-1-110/15-7  
 
 
             Дана 26.12.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке лекова са Б Листе лекова, број ЈН 404-
1-110/15-7, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питање заинтересованог лица: 
 Поводом позива за подношење понуде бр. 404-1-90/14-8, од 15.12.2014. године за јавну 
набавку лекова са Б Листе лекова- бр. ЈН: 404-1-110/15-7, објављеног на Порталу јавних набавки дана 
15.12.2014. године, за партију 108, антитетанусни имуноглобулин. Произвођач лека XXXXX, 
XXXXXXX, нас је обавестио да су престали са производњом горе наведеног лека у фармацеутском 
облику: раствор за инјекцију. Предузели смо неопходне активности XXXXX (носилац дозволе) и 
произвођач XXXXXX како би се омогућило снабдевање тржишта Републике Србије леком XXXXX у 
другом фармацеутском облику: раствор за инјекцију у напуњеном инјекционом шприцу. Регистровали 
смо лек XXXXXX, раствор за инјекцију у напуњеном инјексионом шприцу, 250 и.ј./мл, напуњен 
инјекциони шприц, 1 x 1 мл 26.08.2013., број решења xxxxxxx. XXXXX ће након одобрења максималне 
цене лека (очекујемо објављивање цене у јануару 2015. године) за овај фармацеутски облик, предати 
захтев за стављање лека XXXXX, раствор за инјекцију у напуњеном инјекционом шприцу, 250 и.ј./мл, 
напуњен инјекциони шприц, 1 x 1 мл на Листу лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања.  
 Како смо били једини снабдевачи хуманим тетанусним имуноглобулином у току 2014. године, 
и ради се о леку чија би несташица могла да угрози здравље грађана, молимо вас да на основу 
достављених информација размотрите могућност измене конкурсне документације: количине лека за 
јавну набавку лекова са Б Листе лекова – бр. ЈН: 404-1-110/15-7, партија 108, антитетанусни 
имуноглобулин. Молимо вас да расписана количина буде промењена са 162.500 паковања на 69.500 
паковања како бисмо могли да учествујемо у јавној набавци лекова имајући у виду тренутно стање на 
лагеру и просечну (месечну) потрошњу лека у току 2014. године (12.690 паковања). 
 Молимо вас да се након истека залиха паковања лека XXXXXX, раствор за инјекцију, 250 
и.ј./мл, ампула, 1 x 1 мл, снабдевање настави леком XXXXXX,  раствор за инјекцију у напуњеном 
инјекционом шприцу, 250 и.ј./мл, напуњен инјекциони шприц, 1 x 1 мл, након његовог стављања на 
Листу лекова. 
 
 Одговор: Како се на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања налази више произвођача лека антитетанусни 
имуноглобулин, на основу достављених информација од стране заинтересованог лица није 
могуће извршити измену конкурсне документације која би се односила на промену количина 
лека антитетанусни имуноглобулин који је предмет набавке партије 108. 
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