
 

 

08/2 број: 404-1-3/19-26 
30.4.2019. године 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa 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 25.4.2019. године, заинтересованa лицa су се обратила Hаручиоцу захтевима за додатним 
појашњењем 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 члану 5 тачка 5.5. Модела оквирног споразума прописано је да Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, 
испоручене количине лекова за осигурана лица Фонда, док се у тачки 5.6 истог даље наводи  да Купац 
плаћа испоручене количине лекова који се финансирају из других извора за које Купац нема закључен 
уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом. 

Како из наведеног произилази да РФЗО неће финансирати лекове за које Купац нема закључен уговор о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом 
сматрамо да би кроз допуну конкурсне документације било оправдано прецизирати однос количина 
лекова који ће се испоручивати на терет РФЗО  и количина које ће ићи на терет здравствених установа. 

У складу са горе наведеним предлажемо и измену члана 1 став 1.1. тачка 8 Модела оквирног споразума 
на начин да сада гласи: „да ће Купци сами закључивати појединачне уговоре на основу овог споразума и 
на тај начин непосредно реализовати јавну набавку, и то посебно уговоре за осигурана лица за које 
директно плаћање добављачу врши Фонд, чија укупна уговорена количина може бити мања за највише 
10% у односу на количину коју је здравствена установа уговорила са добављачем у 2018. години, а 
посебно уговоре за лекове који се финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом, чија 
уговорена количина по првом уговору који се закључује на основу Оквирног споразума, мора да износи 
80% планираних количина за ове потребе здравствене установе. 

Наиме, као образложење тражене измене конкурсне документације наводимо да се предметном изменом 
дају оквири за сигурност финансијског планирања добављача у погледу реализације закључених уговора, 
обзиром да не постоје други показатељи, као ни искуства из претходних година, на основу којих би 
добављачи могли ући у регулисање својих пословних односа са произвођачима лекова. 

Одговор бр. 1:  

Захтев заинтересованог лица се не прихвата. Комисија остаје при дефинисаним одредбама 
конкурсне документације, из разлога наведених у додатном појашњењу конкурсне документације 
за предметну јавну набавку, број 404-1-3/19-15 од 22.4.2019. године. 

 

Питање бр. 2:  

У техничкој спецификацији за партију 19 наведено је да је процењена вредност по интернационалној 
јединици за тражени лек хумани хепатитис Б imunoglobulin 63,46 динара. Увидом у званичну листу РФЗО, 
процењена вредност од 63,46 динара одговара само једном од два лека на листи, док цена другог лека 
премашује процењену вредност, те би поднета понуда за исти аутоматски била одбијена на тендеру. 

Молим Вас да измените процењену вредност за ову партију, како би у партији 19 омогућили свим 
потенцијалним понуђачима да поднесу понуду за било који од лекова са листе РФЗО. 
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Одговор бр. 2: Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је у 
члану 64. став 3. дефинисао начин одређивања процењене вредности јавне набавке наводећи да 
иста „...мора бити заснована на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне 
набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. и мора бити 
валидна у време покретања поступка“. 

Јединичну цену за партију 19 - humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu, 2000i.j i/ili 
2.250 i.j., Комисија за јавну набавку је формирала на основу најниже јединичне цене i.ј. у складу са 
Листом лекова која је саставни део Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања. 

Овако процењеном вредности за партију 19 није ускраћено право било ком понуђачу да достави 
своју понуду. 

Сходно наведеном, Комисија не прихвата захтев заинтересованог лица и остаје при захтевима 
датим у Прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација. 

  

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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