
 

 

08/2 број: 404-1-42/16-14 
01.09.2016. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке лекова за 

лечење мултипле склерозе, број 404-1-110/16-40, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 31.08.2016. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевом за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке лекова за лечење мултипле склерозе, број 404-1-110/16-40, у 
складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање:  

У оквиру конкурсне документације за предметну јавну набавку, наведена је техничка 
спецификација. За партију 2: 

Наведено је:  да се jавна набавка расписује за 169 кутија (13 пацијената). Имајући у виду да је 
предмет ове јавне набавке набавка лекова потребних за лечење тачно одређених пацијената који 
наведене лекове преузимају у тачно одређеним установама а поштујући да је на претходној јавној 
набавци за исту партију склопљен оквирни споразум за 182 кутије (14 пацијената), молимо за 
објашњење: 
  Питање 1: Из ког разлога и за терапију тог 14. пацијента није објављена јавна набавка за 2016. 
годину 
  У оквиру конкурсне документације за предметну јавну набавку, наведена је техничка 
спецификација. За партију 3: 

Наведено је:  да се тендер расписује за 2460 кутија (205 пацијената). Имајући у виду да је 
предмет ове јавне набавке набавка лекова потребних за лечење тачно одређених пацијената и поштујући 
да је на претходном тендеру за исту партију склопљен оквирни споразум за 2448 кутија (204 пацијента). 
  Молимо за објашњење:  

Питање 2: По ком основу је уведен један нови пацијент, и то на терапији која није најповоаљија, 
непоштујући да је на претходној јавној набавци утврђено да се сви нови пацијенти уводе на најјефтинију 
терапију, што је понуђач Партије 1. 
  Молимо Вас да нам појасните разлоге за расписивање јавне набавке са овим наведеним 
количинама, односно да ли је можда дошло до очигледне грешке у којој је наведена погрешна количина 
добара, или је намера наручиоца била да терапију за одређеног пацијента замени, без  захтева 
наведених од стране Стучне комисије и то терапијом која није на претходној јавној набавци задовољила 
услов најниже понуђене цене? 
  Узимајући у обзир све наведено, молимо Вас да размотрите могућност да се изврши измена 
конкурсне документације, на начин да се коригује број кутија лека за које се расписује јавна набавка. 

  
Одговор:  

Количина лекова за лечење мултипле склерозе за партије 1, 2, 3 и 4 одређена је на основу 
тренутног броја пацијената који се налазе на терапији лековима за лечење мултипле склерозе о 
трошку Републичког фонда за здравствено осигурање. Сходно томе је за партију 2 тражена 
количина од 169 кутија, а за партију 3 количина од 2460 кутија. 

Напомињемо да су подаци о броју осигураних лица који се налазе на терапији лековима за 

лечење мултипле склерозе добијени од стране Комисије РФЗО за одобравање употребе лекова 

interferon beta 1a, interferon beta 1b и glatiramer acetat, тако да није дошло до грешке приликом 

дефинисања количина у конкурсној документацији. 

Сходно наведеном, наручилац неће вршити измене конкурсне документације 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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