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08/2 број: 404-1-1/19-22 
27.3.2019. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе 

лекова, број ЈН 404-1-110/19-1, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

Дана 26.3.2019. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе лекова, број ЈН 404-1-110/19-1, у складу са 
чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање:  

 Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) доставите додатне информације или појашњења конкурсне документације у 
отвореном поступку јавне набавке лекова са Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/19-1. 

 I Превасходно бисмо замолили за објашњење зашто РФЗО расписује Централну јавну набавку за 
потребе здравствених установа за робу коју РФЗО неће финансирати и на тај начин форсира трошкове 
добављача које РФЗО неће рефундирати? 

 II Oбзиром да је Јавна набавка бр. 404-1-110/19-1 расписана за набавку лекова како за осигурана 
лица тако и за неосигурана лица, односно за набавку лекова које ће РФЗО финансирати добављачима и 
оне за које финансирање није предвиђено од стране РФЗО, сматрамо да би било потребно и сврсисходно 
да се раздвоје количине лекова у Оквирном споразуму на оне који су намењене осигураним лицима и на 
оне који су намењени лицима чије се лечење финансира из осталих извора. 

 III У вези са претходном тачком II, сматрамо да би и у Овлашћењима која су дефинисана као 
Образац бр. 11, требало раздвојити количине на начин дефинисан тачком II. 

 
Одговор:  

1. Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) обавља 
послове централизованих јавних набавки у име и за рачун здравствених установа из Плана мреже 
здравствених установа, на основу члана 212а Законa о здравственом осигурању (''Службени гласник 
РС'' бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014, 106/2015 
и 10/2016 – др. закон). Имајући у виду да је ставом 3. наведеног члана прописано да здравствене 
установе не могу да набављају робе и услуге за које Републички фонд, у име и за рачун тих 
установа, спроводи централизоване јавне набавке, за добра и услуге која су утврђена Уредбом о 
планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Службени 
гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-исправка, 86/13, 119/14, 86/15, 95/16, 111/17, 56/18, 68/18 и 6/19), 
којом су обухваћени и лекови који су предмет ове јавне набавке, Републички фонд је једини 
овлашћен да спроводи централизоване јавне набавке у име и за рачун здравствених установа из 
Плана мреже здравствених установа. 

2. Као што је наведено у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, количине 
добара наведене у Прилогу Б исте – Техничка спецификација су оквирне количине за потребе 
здравствених установа, и да наведене количине представљају минимум количина за које понуђачи 
гарантују да ће испоручити здравственим установама из Плана мреже. Укупне уговорене количине 
лекова зависе од потреба здравствених установа и могу да се разликују од количина наведених у 
Прилогу Б конкурсне документације - Teхничка спецификација. Оквирни споразум се закључује за 
количине дефинисане конкурсном документацијом, с тим што су здравствене установе, као купци 
предметних лекова, у обавези да сами закључују појединачне уговоре на основу оквирног 
споразума, и то посебно уговоре за осигурана лица, 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 Републичким фондом. 

3. Одговор садржан у одговору на питање број 2. Сходно томе, не прихвата се предлог 
заинтересованог лица. 
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