
 

08/2 број: 404-1-40/20-28 
22.10.2020. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-46, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
 

Дана 20.10.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевима са додатним 
појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-
46, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Питање:  Обраћамо Вам се у смислу чл. 63. ЗЈН са питањем и захтевом за измену конкурсне 
документације – техничке спецификације (прилог Б) јавне набавке објављене 25.09.2020. године бр. ЈН 404-
1-110/20-46 Лекови са Листе Б и Листе  Д Листе лекова. 

Питање и захтец се односе на партију 287 (Rokuronium Bromid 50 mg), a ради се о леку з акоји је 
наручилац у техничкој спецификацији прдвидео годишње количине и поред тога што је дописом 
заинтересованог лица XXX oд 30.06.20020. године благовремено обавештење даје први генерички 
производ Rokuronium Bromid 50 mg (50 мг/5 мл, 10*5 мл и 50*5мл) прошао комисију АЛИМС и да се очекују 
Решења АЛИМС-а о дозволи промета, а која решења о довзоли су непосредно потом и добијена з аај 
производ, као и одлука Министарства здравља Републике Србије којом је за наведени лек одобрена 
максимална велепродајна цена која одлука је објављена у Службеном гласнику РС бр. 122 о д9. октобра 
2020. године и чиме су остварени сви законски услови да први генерички лек (Rokuronium Bromid 50 mg/5ml) 
буде на Листи Б за који је расписана предметна јавна набавка, али се до дана овог обраћања наведени лек 
није нашао на листи и поред тога што испуњава услове прописане Законом о здравственом осигурању и 
Правилником Министарства. 

У складу са напред наведеном, заинтересовано лице XXX се обратило РФЗО-у са захтевом да 
генерички лек Rocuronium Bromide Kalceks  50 mg/5 ml у циљу поступања у складу са начелом заштите 
конкуренције буде што пре на Листу Б, имајући у виду да су за то испуњени сви законски услови, а како би 
се на тендеру за лекове са Листе Б – Лекови који се издају на налог, могла оствартити значајна уштеда у 
буџету Републике Србије. 

Заинтересовано лице XXX је у складу са чињеницом да је на Листи Б само оригинатор лека 
Rokuronium Bromid 50 mg за који РФЗО издваја значајна новчана средства (укупна понуђена цена на 
тендеру 2019. године је била 81.002.145,00 дин, а процењена вредност на тендеру расписаном за 2020. 
годину 93.590.000,00 дин) обавестило наручиоца да је производ Rocuronium Bromide Kalceks  50 mg/5 ml као 
први генерички лек за око 30 % повољнији од тендерских цена, по којима је у 209. години набављен 
постојећи оригинатор услед чега би РФЗО остварио значајну уштедеу буџетских средстава када наведени 
генеричар доспе на Листу Б због чега ми наручилац сходно Закону о јавним набавкама био дужан да 
спецификацију већ расписане јавне набавке у погледу одговарајуће партије прилагоди наведеним 
околностима. 

Истичемо да је законска обавеза наручиоца да се придржава начела економичности и начела 
обезбеђивања конкуренције прописана чл. 9. и 10. ЗЈН, те да би у складу са тим био дужан да изврђи 
одговорајуће измене техничке спецификације умањењем оквирне количине по партији 287 како би у 
покренутом поступку јавне набавке бр. ЈН 404-1-110/20-46, као и у наредној и у свакој следећој јавној 
набавци остварио значајну уштеду тиме што би омогћио конкуренцију по предметној партији чиме би се 
извесно постигло да се кроз више могућих понуда по тој партији добије значајно нижа цена, јер ће се у 
међувремену оствартити услов да први генеричар буде понуђен за наведену партију пошто је сада већ 
сасвим извесно да ће доспети на Листу Б јер је испунио све законске услове за то. 

Имајући ово у виду заинтересовано лице XXX овим путем у складу са чланом 63. став 2 ЗЈН: 
Тражи од наручиоца појашњење да ли Наручилац у складу са горе наведеним чињеницама и 

законским одредбама може да изврши измену техничке спецификације која чини саставни део конкурсне 
документације предметне јавне набавке објављене 25.9.2020. године бр. ЈН 404-1-110/20-46 Лекови са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова у делу који се односи на укупну количину по партији 287 - (Rokuronium 
Bromid 50 mg) у циљу отклањања постојећих сметњи због којих је заинтересовано лице XXX онемогућено 
да учествује у поступку јавне набавке 404-1-110/20-46 и то исправку техничке спецификације које нису у 
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складу са чл. 10. ЗЈН, те у циљу обезбеђивања једнаког положаја са осталим понуђачима у складу са чл. 
12. ЗЈН заинтересовано лице XXX предлаже измену конкурсне документације – техничке спецификације у 
длеу који се односи на партију 287 - (Rokuronium Bromid 50 mg) тако што ће наручилац у спецификацији 
Листе Б за наведену партију 287 - (Rokuronium Bromid 50 mg) унети шестомесечну количину од 100.000 
јединице лека Rokuronium Bromid 50 mg уместо тренутне количине од 200.000 јединица која одговара 
годишњим потребама, како би се у складу са законским начелом економичности остварила уштеда тако да 
би се на наредној расписаној јавној набавци одговарајући лек (било оригинатор или први генерчки лек 
Rokuronium Bromid 50 mg) сасвим извесно могао кроз поступак у којем је омогућена конкуренција понуђача 
прибавити по значајно нижој цени. 

 
Одговор: Комисија је дефинисала партије на основу  Листе лекова која је саставни део 

важећег Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања. 

Напомињемо да се предметна јавна набавка спроводи за период од 10 (десет) месеци. 
Сходно наведеном, не прихвата се захтев заинтересованог лица. Комисија остаје при 

наводима из конкурсне документације. 
 

 
                                                                                                                       
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

 
Сагласни: 
___________________ 
Љиљана Марковић 
 
___________________ 
Марија  Aтансијевић 
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