
 

08/2 број: 404-1-40/20-15 
09.10.2020. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-46, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
 

Дана 06.10.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевoм за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр.јн 404-1-110/20-
46, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 

Питање: 
 
Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („ Сл. Гласник  РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доставите додатне информације или појашњења  конкурсне документације 
у отвореном поступку јавне набавке – Лекови са листе Б и листе Д листе лекова, број ЈН 404-1-110/20-46. 

Предметну јавну набавку Наручилац је расписао у име и за рачун здравствених установа из Плана 
мреже здравствених установа, у које улази и здравствена установа са територије Косова и Метохије. 

Досадашња пракса показала је да Добављачи нису у могућности да самостално врше дистрибуцију 
лекова на подручју Косова и Метохије, из разлога више силе, односно примене посебних прописа 
привремених власти на овом подручју. На тај начин добављачима, потписиницима уговора о јавној набавци, 
онемогућен је приступ и испорука уговорених лекова у складу са важећим прописима у Републици Србији и 
закљученим уговорима. 

Заједничким активностима Министарства здравља, Канцеларије за Косово и Метохију, Наручиоца и 
у сарадњи са Управом царина, усаглашен је могћи модел за реализацију испорука лекова овим установама. 

Међутим пракса током претходних година је показала да су трошкови логистичких услуга високи, док 
је плаћање рачуна за испоручене лекове неблаговремено. 

Предлажемо да Наручилац размотри другачији начин снабдевања здравствених установа са 
територије Косова и Метохија, односно дефинише одредбе у  моделу Оквирног споразума, као иу моделу 
Угвора које би елиминисале негативне ефекте које Добављач трпи испоруком лекова овим здравственим 
установама. 

 
Одговор:    

Републички фонд за здравствено осигурање спроводи предметни поступак јавне набавке, у 
складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне 
набавке („Службени гласник РС“, бр. 34/19, 64/2019, 17/2020 и 21/2020), а на основу члана 233. Закона 
о здравственом осигурању ("Службени гласник РС" број 25/19), у име и за рачун здравствених 
установа из Плана мреже са којима је закључио уговоре о пружању здравствене заштите. 

Напомињемо да решавање питања у вези са здравственим установама са територије АП 
Косово и Метохија није у надлежности комисије за јавну набавку. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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