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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење 
хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете)  број ЈН 404-1-110/14-2  
 
 
             Дана 01.11.2013. године заинтересована лица обратила су се захтевима за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке лекова са Листе лекова за 2014. 
годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете), 
број ЈН 404-1-110/14-2, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12).  
 
 
  Питања заинтересованих лица и одговори: 
 
 Питање бр. 1 – У конкурсној документацији, поглавље IV – Техничка документација, ставка 46 

Глукоза 5% 500 мл – боца, није дефинисано да ли се ради о ПВЦ или стакленој амбалажи. Молим вас 
да раздвојите амбалажу на исти начин као што је то урађено код ставке 57 Натријум-хлорид, стаклена 
боца. 

 
 Одговор бр. 1 – У складу са техничком спецификацијом, понуђач може да достави 

понуду само за лекове који се налазе на важећој Листи лекова који се прописују и издају на 
терет средстава обавезног здравственог осигурањa. Како се на важећој Листи лекова глукоза 
5%, 500 мл која је предмет набавке за партију 46, налази и у стакленој и у пластичној боци, a 
самом конкурсном није додатно прецизирана врста амбалаже, произилази да је могуће 
понудити предметни лек и у стакленој и у пластичној боци. 

 Предмет набавке за партију 57 – натријум хлорид, 0,9%, боца стаклена а 500 мл је 
обликован у складу са исказаним потребама здравствених установа за које се спроводи 
предметна јавна набавка. Наиме, здравствене установе су исказале потребу за одређеном 
количином натријум хлорида 0,9% који мора бити искључиво у стакленој боци. 

За партију 46 здравствене установе нису исказале потребу за предметним леком у 
различитим амбалажама. 

  
 Питање бр. 2 – У конкрусној документацији за јавну набавку лекова са листе Б (осим лекова 

лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете) бр. 404-1-110/14-2, навели сте под тачком 
5.4 да понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 Да ли банке које су регистроване као домаћа правна лица, а у свом саставу имају страни 
капитал, третирате као домаће или стране банке? 

 Молимо Вас за појашњење шта подразумевате под страном банком? 
 

 Одговор бр. 2 – Под домаћом банком сматра се банка са седиштем у Републици Србији 
у смислу члана 2. став 1. Закона о банкама. 

Страном банком, сходно члану 2. став 3. Закона о банкама, сматра се правно лице са 
седиштем ван Републике Србије које је, у складу са прописима државе порекла, основано и у 
регистар надлежног органа те државе уписано као банка, које поседује дозволу за рад 
регулаторног тела те државе и које обавља депозитне и кредитне послове. 

 
 Питање бр. 3 – Увидом у преузету документацију, установили смо да су у партији бр. 176 

тражена контрастна средства сличног хемијског састава али не и идентичног, као и са различитим 
прописаним ценама по јединици мере. На основу тога, ограничава се конкуренција међу 
дистрибутерима различитих произвођача, у складу са чланом 10 ЗЈН чланом 12 (начело једнакости 
понуђача). Исто важи и за партије 178 и 181. Стога, предлажемо да се оформе посебне партије за 
контрастна средства различитог састава. 

 С надом да ћете уважити наш захтев, и на тај начин омогућити равноправност конкуренције. 
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Одговор бр. 3 
• Комисија се приликом формирања партија за контрастна средства руководила пре 

свега концентрацијом лека што је најбитније за клиничку апликацију у дијагностичке 
сврхе. 

• Сви ови контрасти припадају истој фармакотерапијској групи: Нефротропна, 
нискоосмоларна контрастна средства, растворљива у води. 

• Хемодинамика и излучивање није идентично али је суштински врло слично и 
компарабилно. 

• Индикациона подручја за сва 4 ИНН-а су иста, методе које их разликују у пракси се више 
не примењују (миелографија, вентрикулографија, цистернографија). 

• Чињеница да су наведена контрастна средства посебни ИНН-ови и да су као такви 
дефинисани и у Уредби о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке, не обавезује Фонд да их и на тај начин набавља. Списак 
ИНН-ова из Уредбе не представља техничку спецификацију набавке, коју једино може 
да дефинише Комисија за јавне набавке коју формира Фонд, него за циљ има да 
разграничи лекове који су предмет централизације од лекова које ће и даље набављати 
здравствене установе (сет А и сет Б). Циљ Комисије је да кроз дефинисање техничке 
спецификације обезбеди лекове који су неопходни здравственим установама али и да 
кроз стварање услова за конкуренцију обезбеди што боље услове снадбевања за Фонд 
и здравствене установе. 


