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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе А и 
Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, број ЈН 404-1-110/19-84, сагласно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Дана 13.01.2020. године, заинтересованo лицe се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину, 
број ЈН 404-1-110/19-84, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 

Питање: „Желимо да укажемо на грешку у оквиру техничке спецификације ЈН 404-1-110/19-84 за 
лекове са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину.  

У оквиру партије 178 предметне ЈН расписана је укупна количина од 9.807 оригиналног паковања 

лека Trimetacor® MR. Као заинтересована страна у предметној ЈН скрећемо Вам пажњу на следеће: 

Укупна продаја у оквиру ИНН-а trimetazidin, лекова на Листи лекова РФЗО. 

izvor: IQVIA (IMS) database 2019 

Proizvod                                                                       

(INN trimetazidin) 

2019 

Količina  

TRIMETACOR PR.FC.TABS 35 MG 60 811.040  

TRIMETAZIDIN PHS MR.TABS 35 MG 60 68.183 
 

MODUXIN PR.TABS 35 MG 60 62.931 
 

Total 942.154 
 

 
Из приложеног IQVIA (IMS) извештаја је видљиво да укупна пласирана количина лека 

Trimetacor®MR за период целe 2019. године износи 811.040 паковања, што је значајно већа количина у 

односу на ону предвиђену предметном ЈН која се расписује за период од 12 месеци. Однос расписаних 

количина свих trimetazidina није у складу са односом забележене продаје и издатих лекова на рецепт, 

као ни са претходном Јавном набавком. У претходном периоду у оквиру ЈН за 2018. годину вршена је 

набавка лека Trimetacor® MR у дефинисаној оквирној количини од 139.000 оригиналних паковања.  

На бази свега претходно наведеног, указујемо на неопходност измене техничке спецификације у 
делу партије 178 где је очигледно начињена техничка грешка у колони Количине за осигурана лица 
РФЗО.“ 
 
 

Одговор: Како је потрошња лека обликованог у партији 178 заштићеног назива Trimetacor® MR 

(ЈКЛ 1109138) била далеко већа у 2019. години, у односу на 2018. годину, из разлога што је лек 

заштићеног назива Trimetacor® (ЈКЛ 1109131) скинут са Листе лекова, дошло је до техничке грешке 

приликом одређивања количина за партију 178. Сходно наведеном, биће извршена измена 
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конкурсне документације којом ће количина лека, обликованог у партији 178, бити исправљена на 
139.000 паковања. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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