
 

 

08/2 број: 404-1-57/18-10 
12.12.2018. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе 
Б, Листе Ц и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-57, сагласно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 11.12.2018. године, заинтересовано лице се обратило Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекова са Листе Б, Листе Ц и Листе Д Листе лекова за 2018. 
годину, број ЈН 404-1-110/18-57, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање:  

У оквиру техничке спецификације ЈН 404-1-110/18-57 Лекови са Листе Б, Листе Ц и Листе Д Листе 
лекова за 2018. годину, у оквиру партијe 2 предметне ЈН расписана је следећа процењена јединична 
цена за предмет набавке, diklofenak supozitorija 50 mg 

 

Број 
партије 

ATC Предмет набавке 
Фармацеутски 

облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Процењена 
јединична 

цена 

2 M01AB05 diklofenak sup 50 mg supozitorija 50 mg supozitorija 14,45 

 
Према IMS извештају видљиво је да је укупна пласирана количина лека, оригиналнo паковање  

ХХХХХХХ supozitorija 10 x 50mg, за период целе 2017. год, и већег дела 2018.год. (Јан-Окт) једина за 
дати ИНН, фармацеутски облик и јачину лека. 

Као заинтересована страна у предметној ЈН скрећемо Вам пажњу на следеће: Одлуком о 
највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт:  
("Службени гласник РС", бр 14/18, 18/18, 31/18,  48/18 и 70/18) - доносилац Влада Републике Србије - 
постављено на сајту РФЗОа 25.09.2018.,цена на велико у динарима за оригинално паковање предметног 
лека је 284,20 динара 

На јавној набавци, Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-
110/18-30, понуда за партију 282 – diklofenak sup 50 mg била је одбијена за једини понуђени лек 
заштићеног назива ХХХХХХХ® sup 10 x 50mg, јединичнe ценe која је била изнад процењене вредности за 
наведену партију, због чега је иста за наведену партију оцењена као неприхватљива. 

На бази свега претходно наведеног, указујемо на неопходност измене техничке спецификације у 
делу партије 2 у смислу повећања процењене јединичне цене предмета набавке, diklofenak supozitorija  
50mg, до процењене јединичне цене 28,42 динара, а из важеће Одлуке о највишим ценама лекова за 
употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт за лек ХХХХХХХ supozitorija 10 x 50mg. 

 

Одговор:  

Цена лека у Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања представља највиши износ до кога Републички фонд за здравствено 
осигурање може да плати лек из средстава обавезног здравственог осигурања. Сходно 
наведеном, Наручилац неће извршити тражену измену. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

60018.89/72 
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