
 

 
 

08/2 број: 404-1-9/16-35 
22. 4.2016.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон 
катетери за 2016. годину, број 404-1-110/16-9, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 22.4.2016. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за 

додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 2016. годину, број 404-1-
110/16-9, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 
 
Питање :  Како конкурсном документацијом предвиђате, односно прихватате решења АЛИМС-а 
која су истекла и за које је предат захтев за обнову, молимо Вас да нам појасните следеће: 
 
- да ли ћете прихватити писмо о формалној комплетности документације које је издато од АЛИМС-
а, што значи да је наш захтев за уписом медицинског средстава у регистар медицинских средстава 
комплетан, тачније да је АЛИМС сагласан да медицинско средство упише у већ поменути регистар 
где је само остао корак да поменута установа изда решење о упису, што може да временски траје 
неки период, па да до отварања предметне јавне набавке поменута установа не стигне да уради 
решење 
- исто тако предметни захтев за уписом смо предали крајем прошле године и документација нам је 
одмах била у потпуности комплетна, али је  АЛИМС због обима посла пробио све законске рокове 
за обраду предмета, па нам је тек пре пар дана издао писмо о формалној комплетности. 
- Молимо Вас да прихватите нашу молбу чиме би сте повећали конкуренцију на предметној јавној 
набавци. 
 Исто тако сте прихватили необновљена решења, а што значи да Вам нико не гарантује да ће иста 
бити обновљена. 
У смислу са свим наведеним, молимо Вас да усвојите наш захтев. 
 
Одговор : На страни 4 конкурсне документације у тачки 5. Техничке спецификације, наведено је да 
понуђено медицинско средство мора бити уписано у регистар медицинских средстава АЛИМС-а, 
као и да је понуђач дужан да у понуди достави Решење Агенције о лековима и медицинским 
средствима Републике Србије о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава 
или изјаву, дату на сопственом обрасцу, у којој ће бити наведени број и датум Решења  о упису 
медицинског средства у регистар медицинских средстава, као и интернет адресу на којој се може 
наћи Решење АЛИМС-а о упису медицинског средства у регистар медицинских средстава. Уколико 
је Решење Агенције о лековима и медицинским средствима Републике Србије о упису медицинског 
средства у регистар медицинских средстава истекло и није обновљено, при чему медицинско 
средство може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима 
(„Сл. гласник РС“, број 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом 
предатог захтева за обнову уписа у регистар медицинских средстава; 

Сходно наведеном Наручилац остаје при условима дефинисаним у конкурсној 
документацији                                               

     

                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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