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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Лекова са Ц Листе лекова бр. ЈН: 404-1-110/15-8 
           
 
 
             Дана 15.01.2015. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Лекова са Ц Листе лекова, број ЈН 404-
1-110/15-8, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица и одговори: 
 
Питање: У Прилогу  1. – Списак здравствених установа -  из Плана мреже здравствених установа у 
чије име и за чији рачун РФЗО као наручилац  спроводи поступак предметне јавне набавке, наведене 
су здравствене установе са подручја Косова и Метохије. 
 
Имајући у виду чињеницу да је  промет робе са територије Републике Србије ван АПКМ,  на 
територију АПКМ уређен посебним прописима, несумњиво је да се права и обавезе уговорних страна 
у том промету роба и услуга уређују  на другачији начин, због чега је наведени промет повезан са 
знатно повећаним зависним трошковима у односу на промет  унутар подручја Републике Србије ван 
АПКМ.   
 
У вашим одговорима на слична питања, које сте објављивали у текућим поступцима централизованих 
јавних набавки,  истакли сте да се “ради на изналажењу решења за здравствене установе са 
територије Косова и Метохије….”.  Пошто је неспорно да постоји проблем чије  решење још увек није 
изнађено, то смо на становишту да би РФЗО био дужан да као наручилац,  само у име и за рачун 
здравствених установа са подручја Косова и Метохије спроведене нов, посебан поступак  јавне 
набавке лекова са Ц Листе лекова којим ће бити уважене чињенице увећаних трошкова промета и 
дистрибуције лекова за здравствене установе са овог подручја.  
 
Реална потреба да се из постојеће Конкурсне документације бришу или издвоје  здравствене 
установе са подручја Косова и Метохије настаје из разлога што се не може игнорисати чињеница да 
се негативни ефекти увећаних трошкова испоруке установама са подручја КИМ рефлектују директно 
на добављаче,  који су унапред  принуђени да послују са губитком, односно да  промет са тим 
здравственим установама врше на сопствену штету. 
 
Имајући у виду да сте и сами свесни потребе ургентног решења изнетог проблема, најљубазније 
молимо да уважите све горе наведено и у својству наручиоца изађете у сусрет нашем захтеву. 
 
Одговор: Питање места испоруке је питање које се детаљно регулише уговором. Mодел 
оквирног споразума дефинише могућност уговарање места испоруке различитог од магацина 
купца. Имајући то у виду, као и проблеме који постоје са реализацијом набавки у установама 
са територије КиМ, сматрамо да постојећи оквирни споразум даје довољно флексибилан 
оквир који омогућава да се оперативно решење нађе и након закључења оквирног споразума. 
У сваком случају, у решавање тог проблема биће укључени и већ су укључени сви релевантни 
фактори, почев од државних органа, па до самих добаљача и њихових удружења. Проблем је 
врло комплексан и тражи време да се реши, али оквири које се успостављају оквирним 
споразумом дају довољно простора да будуће решене буде инкорпорирано у исте. 
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