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27.01.2021. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе А и 

Листе А1 Листе лекова, ЈН бр. 404-1-110/20-53, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 26.01.2021., заинтересованo лицe се обратилo Наручиоцу захтевима за додатним 

појашњењeм у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова, ЈН бр. 404-1-
110/20-53, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15). 

 
Питање бр. 1: 

 

Obraćamo Vam se sa zahtevom za dodatnim pojašnjenjem za partiju  
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Novartis Pharma GmbH; Novartis 
Pharmaceuticals UK Ltd. 

Nemačka; Velika 
Britanija 

 
Naime, u toku obnove dozvole za predmetni lek, juna 2020. godine, prihvaćeno je novo unutrašnje 

pakovanje za lek Comtan - bočica plastična I dodato je novo proizvodno mesto. JKL I ostali podaci su ostali 
nepromenjeni. Odmah po prihvatanju navedene izmene Beohem-3 kao nosilac dozvole za pomenuti lek obavestio 
je I Ministarstvo zdravlja I RFZO o nastaloj izmeni.  
Do današnjeg dana podaci na A1 listi lekova nisu promenjeni, pa je naše pitanje da li će pobuda za predmetni lek 
Comtan biti prihvaćena sa novim podacima – rešenjem ALIMSa za plastičnu bočicu, koje je jedino validno I u 
opticaju na tržištu Republike Srbije? 
 
Одговор бр. 1:     

 Приликом обликовања партија за јавну набавку лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова, 
Комисија за јавну набавку је партију 1051 - COMTAN  формирала у складу са важећом Листом лекова 
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. У вези са питањем 
заинтересованог лица, којим обавештава Републички фонд да је Агенција за лекове и медицинска 
средства Србије прихватила ново унутрашње паковање за лек Comtan, бочица пластична уместо 
бочица стаклена, као и да је додато ново производно место поред већ постојећег, Комисија неће 
мењати податке у делу „Паковање и јачина лека “, али ће приликом стручне оцене понуда 
прихватити понуду паковања са одобреном варијацијом уколико је у питању лек истог ЈКЛ. 
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