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Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-14/19-15 
23.5.2019. године 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Цитостатици са 
Листе Б  и Листе Д Листе лекова за 2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-15, сагласно члану 63. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

Дана 20.5.2019. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2019. 
годину, број ЈН 404-1-110/19-15, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Питање: У прилогу Б конкурсне документације, под називом Техничка спецификација навели сте укупне 
процењене вредности лекова за сваку партију. 
Приликом припремања понуде запазили смо да су процењене вредности за поједине партије знатно 
мање у односу на процењене вредности ових лекова добијених на основу цена паковања које су 
објављене у важећој Б Листи лекова. У наставку је  детаљан преглед партија код којих смо установили 
ову чињеницу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јована Мариновића бр. 2,  11040 Београд,  Србија,  тел: 381 11 2053-830;  факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 
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Број 
партије 

Назив 
партије 

Фармаце-
утски 
облик 

Јачина 
лека 

Јединица 
мере 

JKL Количина 
Процењена 
јединична 

цена  

Укупна 
процењена 
вредност 

Цена 
Листа Б 
РФЗО 

Cena JM 
Процењена вредсност 
рачуната на у односу 
цену са Листе лекова 

Разлика између укупне 
процењене вредности 
и вредности рачунате 

у односу на Листу  
лекова РФЗО  

18 kapecitabin film tableta 500 mg tableta 1034445 1.040.000 62,37 64.864.800,00 10.562,30 88,02 91.539.933,33 -26.675.133,33 

18 kapecitabin film tableta 500 mg tableta 1034450 1.040.000 62,37 64.864.800,00 10.562,30 88,02 91.539.933,33 -26.675.133,33 

18 kapecitabin film tableta 500 mg tableta 1034343 1.040.000 62,37 64.864.800,00 10.562,30 88,02 91.539.933,33 -26.675.133,33 

18 kapecitabin film tableta 500 mg tableta 1034442 1.040.000 62,37 64.864.800,00 10.562,30 88,02 91.539.933,33 -26.675.133,33 

22 paklitaksel 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

30 mg bočica 39350 32.070 1.650,00 52.915.500,00 2.649,90 2.649,90 84.982.293,00 -32.066.793,00 

22 paklitaksel 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

30 mg bočica 39500 32.070 1.650,00 52.915.500,00 2.649,90 2.649,90 84.982.293,00 -32.066.793,00 

22 paklitaksel 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

30 mg bočica 39020 32.070 1.650,00 52.915.500,00 2.649,90 2.649,90 84.982.293,00 -32.066.793,00 

22 paklitaksel 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

30 mg bočica 1039852 32.070 1.650,00 52.915.500,00 2.649,90 2.649,90 84.982.293,00 -32.066.793,00 

22 paklitaksel 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

30 mg bočica 1039853 32.070 1.650,00 52.915.500,00 2.649,90 2.649,90 84.982.293,00 -32.066.793,00 

22 paklitaksel 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

100 mg bočica 39351 20.200 4.850,00 97.970.000,00 8.391,10 8.391,10 169.500.220,00 -71.530.220,00 

22 paklitaksel 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

100 mg bočica 39501 20.200 4.850,00 97.970.000,00 8.391,10 8.391,10 169.500.220,00 -71.530.220,00 

22 paklitaksel 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

100 mg bočica 39021 20.200 4.850,00 97.970.000,00 8.391,10 8.391,10 169.500.220,00 -71.530.220,00 

22 paklitaksel 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

100 mg bočica 1039850 20.200 4.850,00 97.970.000,00 8.391,10 8.391,10 169.500.220,00 -71.530.220,00 

22 paklitaksel 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

100 mg bočica 1039854 20.200 4.850,00 97.970.000,00 8.391,10 8.391,10 169.500.220,00 -71.530.220,00 
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30 cisplatin 

rastvor za 
infuziju/ 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

50 mg bočica 31332 36.250 921,90 33.418.875,00 1.322,30 1.322,30 47.933.375,00 -14.514.500,00 

30 cisplatin 

rastvor za 
infuziju/ 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

50 mg bočica 31224 36.250 921,90 33.418.875,00 1.332,70 1.332,70 48.310.375,00 -14.891.500,00 

34 
Imatinib, 
100 mg i 
400 mg 

film tableta 
100 mg 

i 400 
mg 

mg 1039386 54.360.000 3,10 168.516.000,00 27.491,80 458,20 24.907.570.800,00 -24.739.054.800,00 

34 
Imatinib, 
100 mg i 
400 mg 

film tableta 
100 mg 

i 400 
mg 

mg 1039006 54.360.000 3,10 168.516.000,00 27.493,20 458,22 24.908.839.200,00 -24.740.323.200,00 

34 
Imatinib, 
100 mg i 
400 mg 

film tableta 
100 mg 

i 400 
mg 

mg 1039397 54.360.000 3,10 168.516.000,00 54.980,00 1.832,67 99.623.760.000,00 -99.455.244.000,00 

34 
Imatinib, 
100 mg i 
400 mg 

film tableta 
100 mg 

i 400 
mg 

mg 1039961 54.360.000 3,10 168.516.000,00 54.980,00 1.832,67 99.623.760.000,00 -99.455.244.000,00 

34 
Imatinib, 
100 mg i 
400 mg 

film tableta 
100 mg 

i 400 
mg 

mg 1039009 54.360.000 3,10 168.516.000,00 54.981,40 1.832,71 99.626.296.800,00 -99.457.780.800,00 

34 
Imatinib, 
100 mg i 
400 mg 

film tableta 
100 mg 

i 400 
mg 

mg 1039394 54.360.000 3,10 168.516.000,00 54.983,60 458,20 24.907.570.800,00 -24.739.054.800,00 

34 
Imatinib, 
100 mg i 
400 mg 

film tableta 
100 mg 

i 400 
mg 

mg 1039392 54.360.000 3,10 168.516.000,00 54.983,60 458,20 24.907.570.800,00 -24.739.054.800,00 

34 
Imatinib, 
100 mg i 
400 mg 

film tableta 
100 mg 

i 400 
mg 

mg 1039960 54.360.000 3,10 168.516.000,00 54.983,60 458,20 24.907.570.800,00 -24.739.054.800,00 

34 
Imatinib, 
100 mg i 
400 mg 

film tableta 
100 mg 

i 400 
mg 

mg 1039007 54.360.000 3,10 168.516.000,00 54.985,00 458,21 24.908.205.000,00 -24.739.689.000,00 

34 
Imatinib, 
100 mg i 
400 mg 

film tableta 
100 mg 

i 400 
mg 

mg 1039389 54.360.000 3,10 168.516.000,00 97.016,50 3.233,88 175.793.898.000,00 -175.625.382.000,00 

 

 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. 
Стога сматрамо да Наручилац трба да преиспита начин на који је дошао до укупних процењених  вредности за све партије  и да коригује 
процењене вредности за партије које су наведене у прилогу, тј. да измени прилог Б – техничку спецификацију. 
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Одговор:  

Комисија за јавну набавку је, приликом одређивања процењене вредност узимала у обзир 
цене лекова у Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања, цене лекова из оквирних споразума закључених у 2018. години, као и опредељена 
финансијска средства за набавку цитостатика са Листе Б Листе лекова, дефинисана у 
Финансијском плану и Плану централизованих јавних набавки Републичког фонда за здравствено 
осигурање, а све у складу са чланом 64.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12, 14/15 и 68/15). 

Конкретно, за партије 18, 22, 30 и 34, процењене вредности су одређене на следећи начин: 

- партија 18 - kapecitabin – у важећем оквирном споразуму, закљученом у претходном 
поступку јавне набавке, јединична цена таблете 500 mg износи je 56,70 динара (без ПДВ-а), док је у 
Листи лекова јединична цена 88,01 динара. Комисија је проценила јединичну цену у предметној 
јавној набавци на основу прошлогодишње јединичне цене таблете, која је увећана за 10%, 
односно на цену 62,37 динара; 

- партија 22 - paklitaksel – обликована је једна партија са 2 ставке за јачине од 30 mg и 100  
mg. Како у важећем оквирном споразуму јединична цена бочице, дозе 30 mg износи 655,62 динара 
(без ПДВ-а), а у Листи лекова јединична цена је 2.649,90 динара, процењена је цена бочице на 
средњу вредност, односно на 1.650,00 динара. Аналогно томе, имајући у виду да цена бочице дозе 
100 mg износи у важећем оквирном споразуму 1.310,62 динара (без ПДВ-а), а у Листи лекова 
8.391,10 динара, иста је процењена на средњу вредност од 4.850,00 динара; 

- партија 30 – cisplatin – обликована је једна партија са 2 ставке за јачине од 10 mg и 50 mg.  
Како се на Листи лекова разликује цена лека cisplatin различитих произвођача, процењена 
јединична цена лека одређена је на основу најниже цене у Листи лекова, за сваку јачину посебно. 

- партија 34 - imatinib - у важећем оквирном споразуму јединична цена mg износи је 1,49 
динара (без ПДВ-а), а у Листи лекова јединична цена је 4,58 динара, из ког разлога је иста 
процењена за mg на средњу вредност односно 3,10 динара, с тим да су тражене количине увећане 
за око 10% у односу на прошлогодишњу набавку; 

Напомињемо да је цена лека у Листи лекова највиша цена до које Републички фонд за 
здравствено осигурање може да финансира лек из средстава обавезног здравственог осигурања, 
а не загарантована цена, и да се иста утврђује у поступку јавне набавке. 

Имајући у виду све наведено, не прихвата се захтев заинтересованог лица.  

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

59019.52/69 
 

Сагласни: 
_____________________ 

Kaтарина Думнић 
_____________________ 

Љиљана Марковић 
_____________________ 

Марија Атанасијевић 


