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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 

Набавка зидних апотека (ормарића) за пружање прве помоћи и садржаја за зидне апотеке за 
пружање прве помоћи, ЈН бр. 404-22-110/19-8 

 
 
Дана 19.04.2019. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Набавка зидних апотека (ормарића) за пружање прве помоћи и садржаја за 
зидне апотеке за пружање прве помоћи, ЈН бр. 404-22-110/19-8, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

1. Питање: „С обзиром на конкурсну документацијом за јавну набавку број: 404-22-110/19-8,  
тражите комплете за прву помоћ у складу са чланом 8. Правилника о начину пружања прве помоћи, 
врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима 
осособљавања запослених за пружање прве помоћи ( “Сл. Гласник РС”, број 109/06), молимо да 
сагледате следеће:  

 
Имајући у виду да се ради о медицинским средствима, сматрамо да би сте понуђачима као 

додатни услов поред фотокопије Решења агенције за лекове и медицинска средства Србије о 
пуштању у промет медицинског средства, требали тражити и:  

-  Фотокопију Решења за носиоца дозволе за промет лекова и медицинског средства 
Министарства здравља  

- Оригинал Ауторизацију за учешће у наведеној јавној набавци број: 404-22-110/19-8 ,уколико 
понуђач, није произвођач.  
 

Имајући у виду да се на тржишту појављују производи неадекватне саржине, од стране фирми 
и појединаца који препакују робу, која није у складу са постојећом регулативном, напомињемо 
следеће:  

Оваквим изменама документације обезбедили би сте сигурну испоруку  средстава и опреме за 
прву помоћ који су регистровани као такви код АЛИМС-а, и избегли испоруку комплета који нису у 
сагласности са регулативом која је на снази.  

Средства и опрема за прву помоћ су медицинска средства и самим тим подлежу строгим 
процедурама контроле. У комплетима се налазе и стерилни производи којима је обавезна следивост 
од тренутка набавке сировине до тренутра пуштања у промет.  

У случају непоседовања адекватних комплета који су регистровани и пуштени у промет са 
свим дозволама и овлашћењима можете да дођете у ситуацију да вам буду испоручени производи 
спорног квалитета и порекла.  

Приликом инспекцијског надзора, надлежни органи ће поред састава ормарића контролисати 
и постојање или не Регистрације о упису у Регистар Агенције за наведене артикле, које треба да 
прати сваку испоруку робе.   
К азне за непоседовање адекватних комплета прве помоћи су за правна лица од 800.000,00 до 
1.000.000,00 динара.“ 
 

Одговор:  Наручилац је конкурсном документацијом на страни 7 од 32, у табели „Додатни 
услови“ под тачком 5. захтевао „да понуђач поседује Решење Агенције за лекове и медицинска 
средства Србије о упису медицинских средстава у Регистар медицинских средстава“, за шта је као 
доказ потребно доставити „Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису 
медицинских средстава у Регистар медицинских средстава“. 
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Наручилац не захтева друге додатне условe и остаје при захтевима наведеним у конкурсној 
документацији. 
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