
 
 

08/2 број: 404-1-3/19-19 
25.4.2019. године 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Б 
Листе лекова за период од 6 (шест) месеци, број ЈН 404-1-110/19-3, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 22.4.2019. године, заинтересована лица су се обратила Hаручиоцу захтевима за додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Б Листе лекова за период од 6 (шест) 
месеци, број ЈН 404-1-110/19-3, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  

У вези јавне набавке 404-1-110/19-3 молим Вас да нам додатно појасните, везано за партију 19 - humani 
hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu 2000 i.j. i/ili 2250 i.j., следеће: 

С обзиром да је тражена количина лека у партији 2.250 i.j., а да се ради о леку који у једној бочици 
садржи 2.000 или 2.250 i.j., у зависности од произвођача, да ли ће здравствене установе приликом 
уговарања уговарати количину која одговара целом броју јединица у појединачном паковању, како бисмо 
били у могућности да реализујемо уговор у потпуности?  

Питање се намеће с обзиром да је укупна тражена количина у тендеру једнака броју јединица у једном 
паковању само једног произвођача. 

Одговор бр. 1:  

Приликом процене количина за набавку, Наручилац је ставио минималну количину већег дозног 
облика из разлога што, да је поступио на другачији начин и ставио количину 2.000 i.j., само један 
понуђач би могао да конкурише. 

Здравствене установе ће, као и до сад, уговарати лекове у јединицама које одговарају 
оригиналним паковањима лекова за које се закључи оквирни споразум. 

 

Питање бр. 2:  

Молимо Вас за појашњење техничке спецификације за јавну набавку лекова са Листе Б Листе лекова за 
период од 6 месеци бр. ЈН 404-1-110/19-3, а у смислу скретања пажње на одређене оквирне количине 
лекова наведених у партијама 29 и 30. 

Наиме, наведене количине лека за партије 29 и 30 знатно су ниже од оних које су биле наведене у 
техничким спецификацијама у претходним јавним набвакама, односно знатно су ниже од од количина 
лекова из партија 29 и 30 које су се трошиле у ранијим периодима од 6 месеци, за који је јавна набавка 
ЈН 404-1-110/19-3 расписана. Сходно наведеном скрећемо Вам пажњу на могућу грешку у броју у 
спецификацији, односно питамо за појашњење промене критеријума за одређивање количина уколико, 
није дошло до грешке. 

Информације о приближно потребним количинама лека нам је посебно важна због планирања 
снабдевања.  

Одговор бр. 2:  

Имајући у виду да је Агенција за лекове и медицинска средства Србије ставила ван снаге дозволе 
за лекове (контрастна средства) која садрже гадолинијум, Наручилац је набавку контрастних 
средстава у 2018. години спровео за период од 6 месеци, како би био у могућности да реалније 
предвиди потребе здравствених установа у ситуацији када често коришћена контрастна средства, 
више нису на тржишту. 
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Приликом процене количина за предметну набавку, која се такође спроводи за период од 6 
месеци, поред фактурисаних количина у 2018. години и Плана потреба здравствених установа 
достављених од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 
Наручилац  je прикупио податке од добављача о уговореним и испорученим количинама 
контрастних средстава. 

Како су уговори закључени између добављача и здравствених установа на снази до њихове 
коначне реализације, Наручилац је и то узео у обзир приликом одређивања количина за набавку.
  

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 
_____________________ 

Kaтарина Думнић 
_____________________ 

Ана Милијић 
_____________________ 

Љиљана Марковић 
_____________________ 

Марија Атанасијевић 


