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                    Предмет: Појашњење I  за ЈНВВ 03/2016 – Материјал за дијализу 
 
 
Питање 1:   Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку ЈН 03/2016- Материјал за 
дијализу (поновљени поступак), приметили смо да је у обрасцу 3 на страни 5 конкурсне 
документације, партија 4 дефинисана као:“ Физиолишки раствор NaCl 0,9% паковање од 
1000 мл са luer lock конекцијом“. 
Сматрамо да таква дефиниција партије 4 није у складу са Правилником о стандардима 
материјала за диојализе који се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања 
(Сл.Гл. 88/12, 41/13, 36/14, 37/14, 88/15) а који у тачки В – Материјал неспецифичан за 
хемодијализу, редни број 2 дефинише: „Физиолошки раствор 0,9 % NaCl, до 2 литра, за 
припрему и завршетак ХД третмана са одговарајућим системом за инфузију“. 
С тим у вези постављамо питање да ли ће Наручилац изменити конкурсну документацију 
за ЈН 03/2016 и ускладити је са важећим Правилником о стандардима материјала за 
дијализе?  
Питање 2:  На страни 9 конкурсне документације у делу „Додатни услови“ под тачком 9 
сте дефинисали за партију 4 – Физиолошки раствор NaCl 0,9%, понуђачи су дужни да 
доставе Каталог одобрен од стране АЛИМС-а, којим се одобрава употреба предметног 
промотивног материјала – каталога за стручну јавност, за регистровано медицинско 
средство, односно одобрен сажетак карактеристика лека (SmPC лека). 
Сматрамо да понуђачи нису у законској обавези да при оглашавању лекова или 
медицинских средстава поседују каталоге, који је само један вид оглашавања, те да је сам 
начин оглашавања лекова или медицинских средстава остављен на вољу самог понуђача и 
зависи од његове пословне политике. 
Одобрени каталог за стручну јавност од стране АЛИМС-а није доказ о квалитету самог 
производа већ више представља етички чин самог носиоца дозволе за стављање 
лека/медицинског средства у промет којим се само доказује да је одобрењем садржај 
оглашавања од стране АЛИМС-а, садржај из каталога усклађен са стварним 
карактеристикама производа који су дефинисани у регистрационој документацији и 
Упутству за употребу. 
Квалитет неког медицинског средства се првенствено доказује чињеницом да ли 
предметно медицинско средство поседује СЕ знак и остале сертификате који дефинишу 
квалитет и да ли поседује дозволу за стављање у промет у Републици Србији, одобрено од 
стране АЛИМС-а и сл. 
Због свега наведеног, као и због чињенице да је захтев за достављањем каталога одобреним 
од стране АЛИМС-а наручилац тражио једино за партију 4, постављамо питање да ли ће 
наручилац изменити конкурсну документацију у делу Додатни услови и тачку 9 изменити 
на начин да избрише тражени услов достављања каталога о предметном медицинском 
средству који је одобрен од стране АЛИМС-а? 
 
Одговор 1 и 2:  Наручилац ће уважити примедбе понуђача и извршити измене конкурсне 
документације у складу са Правилником и ЗЈН. 
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