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UVOD

• Problematika javnih naročil v javnih
lekarniških zavodih

• Preverjanje avtentičnosti zdravil



Problematika javnih naro čil v 
javnih lekarniških zavodih



ZJN - 3

4. odstavek 9. člena

Javni sklad, javna agencija, javni zavod 
in javni gospodarski zavod šteje za osebo 
javnega prava.



ZJN - 3
• 1. odstavek 9. člena
Naročniki po tem zakonu so:
a) organi Republike Slovenije,
b) organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti,
c) druge osebe javnega prava,
č) javna podjetja, ki opravljajo eno ali več 
dejavnosti na infrastrukturnem področju,
d) itd.



ZLD - 1

5. Člen
Lekarniška dejavnost je del zdravstvene
dejavnosti, s katero se zagotavlja trajna
in nemotena oskrba prebivalstva in
izvajalcev zdravstvene dejavnosti z
zdravili in farmacevtska obravnava
pacientov.
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Zdravila in blago, ki ne grdo v 
breme javnih financ



• Trg določa dinamiko in strukturo porabe 
zdravil in ostalega blaga;

• Trg oblikuje cene;
• Tržna dejavnost.



Praksa sodiš ča EU

Vsako ponujanje dobrin in storitev na trgu 
je gospodarska (tržna) dejavnost



Direktiva 2014/18/ES 
(str. 65)

Uporablja se le za tiste subjekte javnega 
prava, ki nimajo industrijskih ali poslovnih 
značilnosti („industrial or commercial 
character“).



Trgovinska narava 
JLZ

• Pridobivajo sredstva s prodajo blaga in 
zdravil na trgu;

• Trgovinska narava;
• Prizadevajo si za dobiček in nosijo 

izgubo.



Primer

1. Vichy nutrilogie 2
2. Pripravek s pegastim badljem
• Liverin forte,
• Liver protekt,
• Silibion, itd.



Zdravila v breme javnih financ



ZZdr-2
163. člen

Veljavne cene zdravil za uporabo v 
humani medicini so po tem zakonu lahko:
• izredna višja dovoljena cena zdravila,
• najvišja dovoljena cena zdravila, 
• nižja cena zdravila od najvišje dovoljene na podlagi 

dogovora iz prvega odstavka 159. člena tega zakona, 
• cena iz drugega odstavka 159. člena tega zakona, 
• najvišja dovoljena cena z obveznim popustom iz 160. 
člena tega zakona ali

• cena zdravila, ki je oblikovana prosto po pogojih trga za 
zdravila, ki niso financirana iz javnih sredstev oziroma 
niso namenjena za financiranje iz javnih sredstev.



Nepredvidena nabava

Vrste in koli čine zdravil je nemogo če 
predvideti vnaprej:
• spremembe doktrin zdravljenja, 
• vstop novih zdravil na trg, 
• umik zdravil s trga, 
• intervencijski uvozi, 
• spremembe razvrstitve zdravil na pozitivno ali 

vmesno listo zdravil, 
• »off label use«, 
• nepredvidljivi dogodki kot so epidemije, sezonske 

bolezni itd.



Popusti veletrgovcev

• Niso določljivi vnaprej;
• Vezani na realiziran promet.



ZLD – 1
26. člen

Izvajalci lekarniške dejavnosti ne smejo
omejevati preskrbe z zdravili, ki so dostopna
na trgu v Republiki Sloveniji, s sklepanjem
dogovorov o dobavah določenim proizvajalcem,
zastopanju določenih proizvajalcev, dajanjem
prednosti določenim proizvajalcem ali kakor koli
drugače omejevati izbire zdravil, s katerimi
lekarna oskrbuje paciente, v korist določenega
proizvajalca, skupine proizvajalcev ali
veletrgovca.



Izvajalci lekarniške 
dejavnosti (ZLD -1)

• Javni lekarniški zavodi
• Koncesionarji



ZZZS
zniževanje stroškov

Pogajanje z MAH -i

• Zniževanje NDC
• Veljavna EDC

Drugi mehanizmi

• TSZ
• MZZ
• Vpliv na NPV



Marže

Marže veletrgovcev in lekarn so fiksno 
dolo čene:
• Pravilnik o določanju cen zdravil za 

uporabo v humani medicini;
• Splošni dogovor



Možnost dolo čitve tehni čnih 
specifikacij



ZJN – 3
68. člen (6 odstavek)

«Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v 
tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni 
določena izdelava ali izvor ali določen postopek, 
značilen za proizvode ali storitve določenega 
gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, 
patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki 
dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom 
ali jih izločajo. Take navedbe so izjemoma 
dovoljene, če v skladu s prejšnjim odstavkom ni 
mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati 
predmeta naročila. Te navedbe morajo vsebovati 
tudi besedi »ali enakovredni« .



Pravilnik o razvrš čanju, ….. 
(48. člen)

Prvi odstavek izrecno pravi : 
„pooblaščena oseba za izdajo zdravil 
praviloma izda tisto zdravilo z lastniškim 
imenom, ki ga je predpisal zdravnik“.



Pravilnik o razvrš čanju, ….. 
(48. člen)

Zgolj zdravilo, ki je na seznamu medsebojno 
zamenljivih zdravil, pa je mogoče brez poprejšnjega 
sporazuma z zdravnikom zamenjati z ustreznim 
zdravilom s tega seznama, če zdravnik na receptu z 
besedami “Ne zamenjuj!“ ni ustrezno označil, da 
zamenjava ni dovoljena, v naslednjih primerih:
- če je za predpisano zdravilo potrebno dopla čilo , 
uporabnik oziroma prevzemnik pa zanj ni pripravljen 
plačati doplačila oziroma ne izkaže drugega ustreznega 
kritja, se predpisano zdravilo lahko zamenja z ustreznim 
cenejšim zdravilom s tega seznama;
- če pri veletrgovcih z zdravili predpisanega zdravila ni 
mogo če dobiti.



Primer
Atorvastatin

• Astator;
• Atoris;
• Atorvastatin Billev 

Pharma;
• Atorvastatin Lek;
• Atorvastatin Mylan;
• Atorvastatin STADA;

• Bisatum;
• Sortis;
• Stavra;
• Torvacard;
• Torvalipin;
• Tulip



ZJN – 3
5. člen

Naročnik mora izvesti javno naro čilo 
tako, da ne omejuje konkurence 
oziroma možnih ponudnikov.
• Konkurenca na trgu zdravil ni mogoča 

kot na nereguliranih trgih (reguliran trg)
• Učinkovita preskrba prebivalcev z 

zdravili
• Dobava zdravila v 24 urah oz. prvi 

naslednji delovni dan



Izbira enega 
dobavitelja

• Javni zavodi – 70% trga;
• Izbira enega – prevladujoč položaj;
• Kaskadni sistem;
• Ali bodo drugi dobavitelji imeli 

zaloge za dolo čen javni zavod s 
katerim ne delajo?



Zaklju ček



ZAVOD ZA PREVERJANJE 
AVTENTIČNOSTI ZDRAVIL



USTANOVITEV

Ustanovljen 6. oktobra 2016

Zavod ZAPAZ je neprofitna organizacija, ustanovljena za namen vzpostavitve in upravljanja z 
nacionalnim sistemom za zagotavljanje avtentičnosti in varnosti zdravil, ki je del sistema, ki deluje 
na področju celotne Evropske unije ter je kot nosilec pristojnosti v Republiki Sloveniji zadolžen za 
sodelovanje z evropskimi partnerji tega projekta. 

Glavne naloge:

• VZPOSTAVITEV IN 
VZDRŽEVANJE 
INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA ZA 
PREVERJANJE 
AVTENTIČNOSTI 
ZDRAVIL

• INFORMIRANJE IN 
PODPORA 
PONUDNIKOM 
LOKALNIH IT 
SISTEMOV 
(LEKARNIŠKI SISTEMI, 
VELETRGOVCI)

• IZMENJEVANJE 
PODATKOV S ŠIRŠO 
EVROPSKO MREŽO 
ARHIVOV OZIROMA 
SISTEMOV PREKO EU 
VOZLIŠČA



USTANOVITELJI

Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil so ustanovili predstavniki 
vseh deležnikov v dobavni verigi zdravil v Sloveniji:

• MEDNARODNI FORUM 
ZNANSTVENORAZISKOVALNIH 
FARMACEVTSKIH DRUŽB, GIZ

• ZDRUŽENJE 
PROIZVAJALCEV 
ZDRAVIL SLOVENIJE

• LEKARNIŠKA ZBORNICA 
SLOVENIJE

• TRGOVINSKA ZBORNICA 
SLOVENIJE – SEKCIJA 
VELETRGOVCEV Z ZDRAVILI



KROVNA ORGANIZACIJA

European Medicines Verification Organization

https://www.emvo-medicines.eu/



ZAKONODAJA

• Kot odgovor na problematiko ponarejenih zdravil so države članice EU sprejele skupno
Direktivo 2011/62/ES o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito
dobavno verigo, ki vsebuje določila o uvedbi zaščitnih elementov.

• Evropska komisija je 9. februarja 2016 objavila Delegirano uredbo (EU) 2016/161 , ki se
mora začeti izvajati 9. februarja 2019 in podrobneje določa zahteve Direktive 2011/62/EU:

- določa dva obvezna zaščitna elementa na zunanji ovojnini vsakega posameznega
pakiranja zdravil na recept: edinstveno oznako (angl. unique identifier) in pripomo čka za 
zaščito pred poseganjem v zdravilo (angl. anti-tampering device),

- določa sistem, v katerem se identifikacija in preverjanje avtenti čnosti zdravil
zagotavljata s sledljivostjo vsakega posameznega pakiranja zdravil od proizvajalca do
končnega uporabnika, torej pacienta (angl. end-to-end verification).



PREDPISANA ZAŠČITNA ELEMENTA

podatek na zunanji ovojnini 
zdravila za uporabo v humani 
medicini, ki trgovcem na 
debelo in pristojnim osebam 
za preskrbo z zdravili na 
drobno v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah 
omogoča, da preverijo oznako 
na posameznem pakiranju.

EDINSTVENA OZNAKA

Pripomoček za odkrivanje posega v 
zunanjo ovojnino 

PRIPOMOČEK ZA ZAŠČITO PRED 
POSEGANJEM V ZDRAVILO 



DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA JE 
NOSILEC EDINSTVENE OZNAKE

EDINSTVENA OZNAKA VSEBUJE 
NASLEDNJE ELEMENTE: 

• PC: Šifra proizvoda (GTIN, angl. Global Trade 
Item Number) – globalna trgovska oznaka 
izdelka, ki označuje prodajno enoto

• SN: Serializacijska številka (edinstveno 
zaporedje največ 20 številk in črk, ki ga naključno 
določi algoritem)

• EXP: Datum izteka roka uporabnosti 
(Uporabno do)

• Lot: Številka serije

Za zajem dvodimenzionalne kode je potreben 
optični čitalec na osnovi kamere (ne laserski) 



SLEDLJIVOST OD PROIZVAJALCA DO PACIENTA

SERIALIZACIJA
pomeni dodeljevanje 
in označevanje 
edinstvene oznake na 
posamezno enoto 
pakiranja izdelka iste 
vrste, kar omogoča 
sledenje izdelku skozi 
celotno oskrbno 
verigo.



Deaktivacija edinstvene oznake v lekarni 



Deaktivacija v bolnišni čni lekarni



Izdaja zdravila v zdravstvenem domu



Časovnica uvedbe NMVS

2017 2019apr jun avg okt dec feb apr jun avg okt dec feb

Podpis pogodbe z dobaviteljem Začetek pilotne faze Začetek razširitvene faze

Prehod v operativno 

fazo

Maj – Sept. 2017

Razvoj, 

Implementacija

Sept.17 – April 18Pilotna faza

Maj 18 – Sept. 18Razširitev na vse lokacije

Oktober 2018 -Nadzor, operativna faza



Hvala
za pozornost! ☺

miran.golub@lek-zbor.si


