
 

08/2 број: 404-1-40/20-17 
12.10.2020. 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 09.10.2020. 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, као потенцијалним понуђачима у поступку јавне набавке 404-1-110/20-46, 

доставите додатне информације или појашњење конкурсне документације, у вези следећег: 

Како смо недавно добили одобрење више цене лека од стране Министарства здравља и одмах 
поднели Захтев за промену на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања, свесни смо кратког рока у коме је мала вероватноћа да ће цена бити одобрена пре 
јавног отварања понуда. Пошто се ради о леку за који је већ више од пет година на тржишту присутан само 
један лек (произвођач) и евидентни су проблеми у снабдевању који су се јављали током протеклих година, 
молимо Вас да нам одговорите да ли ће понуда у којој нудимо тражени лек по цени вишој од процењене и 
вишој од наше тренутне цене на Листи лекова (али подсећамо да је захтев за промену цене поднет!) бити 
прихваћена као прихватљива?  

 
Одговор:    

Процењена вредност за сваку партију je одређенa на основу најниже цене лека истог ИНН-а у 
Листи лекова која је саставни део Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 43/19, 55/19 и 56/19-
исправка). 

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у делу VI – Упутство понуђачима, 
тачком 3. Цена у понуди, подтачком 3.4., дефинисано је да цена за понуђени лек не сме прелазити 
цену тог лека утврђену Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања.  

С тим у вези понуда која садржи понуђену цену већу од од цене на важећој Листи лекова, 
неће бити прихватљива. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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