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Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-32/18-16 
20.8.2018. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са 
Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-31, сагласно члану 63. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 16.8.2018. године и 17.8.2018. године, заинтересована лица су се обратила Наручиоцу 
захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д 
Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-31, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  

Конкурсном документацијом, односно Прилогом Б – Техничка спецификација, као процењене 
јединичне цене лекова у партијама 2, 19, 23 и 34 одређене су цене које у значајној мери одступају од 
цена утврђених у Правилнику о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 45/18; у даљем тексту: Правилник). 

Имајући у виду наведено, молимо Вас да коригујете процењене јединичне цене лекова у 
партијама 2, 19, 23 и 34 и исте ускладите са важећим Правилником. 

Одговор бр. 1:  

Закон о јавним набавка („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) је у члану 64. 
став 3. дефинисао начин одређивања процењене вредности јавне набавке наводећи да иста 
„...мора бити заснована на спроведеном испитивању, истраживању тржишта предмета јавне 
набавке, које укључује проверу цене, квалитета, периода гаранције, одржавања и сл. и мора бити 
валидна у време покретања поступка“. 

Комисија за јавну набавку је, у складу се наведеним чланом, приликом одређивања 
процењене вредност за партије 2, 19, 23 и 34 разматрала јединичне цене лекова у Листи лекова, 
јединичне цене лекова из закључених оквирних споразума у 2017. години, као и финансијска 
средства за набавку цитостатика са Листе Б Листе лекова дефинисана у Финансијском плану и 
Плану централизованих јавних набавки Републичког фонда за здравствено осигурање.   

Водећи се наведеним, процењене вредности су одређене на следећи начин: 

- партија 2 - melfalan – јединична цена лека је одређена на основу цене нерегистрованог 
лека (јединог доступног Наручиоцу) из оквирног споразума закљученог у јавној набавци Лекова са 
Листе лекова, број ЈН 404-1-110/17-52, и увећана за 35%; 

- партија 19 - kapecitabin – у оквирном споразуму закљученом у јавној набавци Цитостатика 
са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-24, јединична цена таблете 
износила је 38,91 динар (без ПДВ-а), док је у Листи лекова јединична цена 88,01 динара, те је 
Комисија у јавној набавци проценила таблету на 70,00 динара; 

- партија 23 - paklitaksel – обликована је једна партија са 2 ставке за јачине од 30 mg и 100  
mg. Како је у оквирном споразуму у јавној набавци Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова 
за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-24, јединична цена бочице дозе 30 mg износила 825,37 динара 
(без ПДВ-а), а у Листи лекова је јединична цена 2.649,90 динара, Комисија је у јавној набавци 
проценила бочицу на 1.650,00 динара. Цена бочице дозе 100 mg износила је у оквирном споразуму 
1.590,00 динара (без ПДВ-а), у Листи лекова 8.391,10 динара, и Комисија је проценила исту на 
3.180,00 динара; 
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- партија 34 - imatinib у 2017. години лек је био на Листи Ц Листе лекова. Како је у оквирном 
споразуму закљученом у јавној набавци Лекова са Листе Ц Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 
404-1-110/17-22, јединична цена mg износила 1,29 динара (без ПДВ-а), а у Листи лекова је 
јединична цена 8,08 динара, Комисија је у јавној набавци проценила mg на 3,50 динара. 

Напомињемо да је цена лека у Листи лекова највиша цена до које Републички фонд за 
здравствено осигурање може да плати лек из средстава обавезног здравственог осигурања, а не 
загарантована цена. 

Примедба заинтересованог лица се не прихвата и, из горе наведених разлога, Наручилац 
неће извршити измену процењених вредности за партије 2, 19, 23 и 34. 

Питање бр. 2:  

У Прилогу Б конкурсне документације, под називом Техничка спецификација навели сте укупне 
процењене вредности лекова за сваку партију. 

Приликом припремања понуде и приликом прерачунавања процењених јединичних цена лекова 
запазили смо да су процењене јединичне цене лекова за поједине партије значајно мање у односу на 
једничне цене ових лекова добијених на основу цена паковања које су објављене у важећој Б Листи 
лекова.  У прилогу шаљемо детаљан преглед партија код којих смо установили ову чињеницу.  

У овом случају, то би значило да Понуђач треба да понуди лек по цени која је значајно нижа у 
односу на фондовску цену, тј. Понуђач се на овај начин, доводи у ситуацију да бива принуђен да понуди 
цену са огромним попустом како би био конкурентан и како би вредност партије била у складу са 
процењеном вредношћу. 

Такође, овим путем указујемо Наручиоцу да би у партији 31 – cisplatin 50 mg у односу на 
процењену вредност била прихватљива једино понуда лека једног произвођача, за који није било 
производње у претходној години. На тај начин Наручилац ризикује да за ову партију нема ни једну 
прихватљиву понуду. Стога, предлажемо да Наручилац још једном сагледа процељену вредност за 
партију број 31 и да је прилагоди тако да Понуђачи могу поднети прихватљиву понуду за ову партију. 

Као закључак, сматрамо да Наручилац треба да преиспита начин на који је дошао до укупних 
процењених вредности за све партије и да коригује процењене вредности за партије које смо навели у 
прилогу, тј. да измени Прилог Б – Техничку спецификацију. 

(Понуђач је доставио табеларни приказ цена лекова за партије 19, 23, 31 и 34) 

Одговор бр. 2:  

Као што је у претходном одговору објашњено, Комисија за јавну набавку је, поштујући 
члан 64. став 3. Закона о јавним набавка („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 
одредила процењене вредности партија на основу јединичне цене лекова у Листи лекова, 
јединичне цене лекова из закључених оквирних споразума у 2017. години, као и финансијска 
средства опредељена за јавну набавку цитостатика са Листе Б Листе лекова.  

Такође, пре покретања поступака, Наручилац је одржао састанке са носиоцима дозволе за 
лекове који су предмет ове јавне набавке, те су и њихове изјаве узете у обзир приликом 
одређивања процењене вредности по партијама. 

Комисија за јавну набавку је за партију 31 - cisplatin – обликовала једну партију са 2 ставке 
за јачине 10 mg и 50 mg. Како се на Листи лекова разликују цене лекова ИНН-а cisplatin различитих 
произвођача, за процењену јединичну цену за оба дозна облика, узета је најнижа цена у Листи 
лекова, за сваку јачину посебно. 

У претходном одговору дато је образложење за партије 19, 23 и 34. 

Још једном напомињемо да је цена лека у Листи лекова највиша цена до које Републички 
фонд за здравствено осигурање може да плати лек из средстава обавезног здравственог 
осигурања, а не загарантована цена. 
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Примедба заинтересованог лица се не прихвата и, из горе наведених разлога, Наручилац 
неће извршити измену процењених вредности за партије 19, 23, 31 и 34. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласни: 
 
 

_____________________ 
Ана Милијић 

 
_____________________ 

Љиљана Марковић 
 

______________________ 
Марија Атанасијевић 

_____________________ 


