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08/2 бр. 404-1-89/14-86 
13.02.2015. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне 
набавке Цитостатика са Б Листе лекова бр. ЈН: 404-1-110/15-5 
           
 
             Дана 10, 11. и 12.02.2015. године заинтересована лица обратила су се захтевима за додатним 
информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Цитостатика са Б Листе лекова, број 
ЈН 404-1-110/15-5, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
  
  Питања заинтересованих лица и одговори: 
 

Питање бр. 1 - На наш захтев за појашњење упућен 15.01.2015, ради појашњења у вези са 
припремом понуде у поступку јавне набавке Цитостатика са Б Листе лекова бр. ЈН: 404-1-110/15-5 који 
се налазе на листи лекова, финансирани средствима из обавезног здравственог осигурања 
одговорили сте следеће:  

„Наручилац не прихвата горе наведени предлог и неће се вршити предложене измене 
конкурсне документације. Напомињемо да је, у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, 
техничка спецификација за лек metotreksat, napunjeni injekcioni špric дефинисана на исти начин као 
што је била дефинисана и у јавној набавци лекова са Листе лекова за 2014. годину: Лекови са Б листе 
лекова“. 
  Молимо вас да аргументујете разлог због којег наручилац не прихвата предложене измене 
конкурсне документације имајући у виду да у Вашем одговору искључиво наводите да је „техничка 
спецификација за лек metotreksat, napunjeni injekcioni špric дефинисана на исти начин као што је била 
дефинисана и у јавној набавци лекова са Листе лекова за 2014. годину: Лекови са Б листе лекова“. 
  

Питање 1. 
  Да ли то значи да РФЗО не прихвата могућост да се обликовање партије унапреди имајући у 
виду искуство из спроведене ЈН у 2014 години на коју се позивате? 
  Током 2014 године због неједнаког третмана различитих концентрација лека у паковању 
испоручивано искључиво паковање 15mg/1,5ml и тиме стављени у неравноправан положај сви они 
којима су биле потребне концентрације 20mg/2ml и 25mg/2,5ml. 
  Наглашавамо да РФЗО, у случају неприхватања предложене измене, ризикује да одређен број 
пацијената остане без оптималне терапије у смислу неопходних доза лека. 

На основу свега још једном предлажемо измену техничке спецификације те да сходно 
одобреној различитој цени по милиграму лека у зависности од његове јачине и паковања, што је 
дефинисано у важећем Правилнику о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник РС", број 123/14 и 136/14) омогућите 
потенцијалном понуђачу да понуди цену по јединици мере(мг) зависно од концентрације лека у 
паковању, те да у том смислу измените конкурсну документацију и прилагодите овом захтеву, 
односно формирате подпартије у оквиру Партије бр. 5 у ЈН бр: 404-1-110/15-5. 

   
 Одговор бр. 1 - Комисија за предметну јавну набавку дефинисала је техничку 
спецификацију на начин који задовољава потребе здравствених установа, па је сходно томе 
дефинисана и партија 5 - metotreksat, napunjeni injekcioni špric, и за исту није потребно 
формирати „подпартије“. 
 Напомињемо да се у 2014. години ниједна здравствена установа није обратила 
Републичком фонду за здравствено осигурање у вези са недостатком неке од концентрација 
предметног лека услед чега одређени број пацијената није примио неопходну дозу лека, те 
сходно томе тврдње заинтересованог лица су неосноване.  
 Техничка спецификација за лек metotreksat, napunjeni injekcioni špric дефинисана је тако 
да се понуда за исти може доставити за све концентрације које постоје на Листи лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.  

Овим путем напомињемо да цена из Листе лекова представља максималну цену по 
којој РФЗО може платити одређени лек, а не подразумева да се само по тој цени тај лек може 
нудити. Па сходно томе понуђач може доставити понуду за лек са ценом која је нижа од цене 
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дефинисане на Листи лекова и на тај начин понудити све концентрације  лека metotreksat, 
napunjeni injekcioni špric. 
 

Питањe бр. 2: 

 ПИТАЊЕ 

У вези са Вашим Одговором молимо Вас за додатно појашњење тендерских количина лекова 

leuprorelin, goserelin и triptorelin који су подељене на три једнака дела, имајући у виду да фактурисане 

количине лекова leuprorelin, goserelin и triptorelin за период од 01.01.2014 до 30.09.2014. године нису 

подједнаке односно број пацијената на терапији овим лековима није исти па самим тим ни количине 

за поменута три лека у поменутом периоду није једнак. 

КОМЕНТАР 

Када се узме у обзир да постоје пацијенти који су на дугогодишњој терапији карцинома 

простате, не постоји медицинска оправданост замене постојеће терапије triptorelinom са различитим 

молекулом (leuprorelin i goserelin) који има исту терапијску индикацију.  

Подсећамо, да је тендерске количина лекова leuprorelin, goserelin и triptorelin, за централну 

јавну набавку за 2014. годину (Бр. ЈН: 404-1-110/14-2) опредељена у складу са реалним 

фактурисаним количинама и бројем пацијената. 

Примећујемо да за препарате ciproteron и bikalutamid (јавна набавка лекова са А и А1 Листе 

лекова, бр. набавке: 404-1-110/15-6) који имају исту индикацију (карцином простате) није примењен 

принцип једнаких количина као у овом случају. 

Такође, сматрамо да је неопходно обезбедити довољне количине лека triptorelin 3,75 mg  за 

пацијенте  са индикацијом Е22.8 - Прави (централни) прерани пубертет. 

Напомињемо да је трипторелин једини лек из групе GNRH analoga са овом индикацијом. 

ПРЕДЛОГ 

Молимо Вас да, имајући у виду фактурисане количине лекова у 2014. години и потребе 

Здравствених установа, сходно томе измените конкурсну документацију за количине лека 

трипторелин, и нај тај начин обезбедите потребне количине лека за све пацијенте. 

 

Одговор бр. 2 - У додатном појашњењу од дана 06.02.2015. године наручилац је јасно 

објаснио начин на који су дефинисане количине за лекове leuprorelin, goserelin и triptorelin.  

Како је лек leuprorelin тек у јулу 2011. године стављен на Листу лекова који се прописују 

и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, фактурисана количина у 2012. 

години, а која је била полазна основа за јавну набавку предметних лекова у 2014. години, била 

је знатно мања од количине лекова goserelin и triptorelin који се на Листи лекова налазе од 

2006. године. Сходно наведеном, наручилац није желео да и у 2015. години примени исти 

принцип дефинисања количина. 

Техничку спецификацију за јавну набавку цитостатика са Б Листе лекова дефинисала је 

комисија за предметну јавну набавку. Лекови са А и А1 листе су предмет посебне набавке, за 

коју је наручилац именовао друге чланове комисије. Свака комисија ради независно и 

припрема документацију везану само за добра која су предмет конкретне јавне набавке.   
Још једном напомињемо да се у предметној јавној набавци закључују оквирни 

споразуми, на основу којих здравствене установе закључују уговоре у складу са својим 
потребама. Сходно томе, пацијенти који се већ налазе на терапији једним од ових лекова, ће 
наставити са истом, из разлога што ће здравствене установе закључивати уговоре за количине 
које им реално требају. 

 
Питањe бр. 3 - У конкурсној документацији – четврти пречишћен текст за јавну набавку 

Цитостатика са Б листе наведен је рок за предају понуда 23.01.2015. год , а у Обавештењу о 
продужењу  рока за подношење понуда 18.02.2015. год у 10 ч.  

Молим за појашњење да ли у четвртом пречишћеном тексту треба да буде наведен  рок за 
подношење понуда 18.02.2015. год у 10 ч. 
  

 Одговор бр. 3 - Рок за подношење понуда у четвртом пречишћеном тексту конкурсне 

документације није мењан и исти је као и рок који је наведен у позиву за подношење понуде у 

предметној јавној набавци. 
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 У складу са чланом 63. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12), наручилац је дана 05.02.2015. године објавио обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  

Сходно наведеном обавештењу рок за подношење понуда у јавној набавци цитостатика 

са Б Листе лекова, ред. бр. ЈН 404-1-110/15-5, је 18.02.2015. године до 10 часова, док ће се 

поступак отварања понуда одржати истог дана у 11 часова.   
 

 
  

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 

57015.36/120 


