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28.02.2020.године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Имплантати 
за преломе бутне кости и потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91, сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
  Дана 26.02.2020. године, заинтересованo лицe се обратилo наручиоцу захтевoм за 
додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за преломе бутне кости и 
потколенице, бр. ЈН 404-1-110/19-91, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање:  
 Ми као дистрибутери имплантата за остесинтезу доњих екстремитета радимо већ 7- 8 
година на овом тржишту. Успоставили смо јако добру сарадњу са здравственим установама широм 
Србије и заузели значајан сегмент у снадбевању овим имплантима. Очекивали смо да ће таква 
расподела у снадбевању и остати, међутим понавља се прича као код протеза. Веледрогеријама 
које нису са подручја Београда смањује се обим посла за 30% на рачун нас који нисмо 
привилеговани. У току прошле године 2/3 имплантационог материјала у КЦ Ниш je рађено са нама 
сада смо избрисани са њиховог списка, односно не радимо ништа. Који је критеријум коришћен да 
би се промет од 10.000.000,00 динара свео на 0 а од начелника ортопедије КЦ Ниш смо добили 
табелу где смо евидентирани као добављачи и која је послата Фонду као захтев. Што се тиче 
квалитета импланта нисмо имали никаквих примедби и рекламација а испуњавали смо и 
нестандардне захтеве здравствених установа. Партија која је за LCP плоче опредељена нама је 
бр. X и преполовљена је у односу на рад у 2019. години. Такође су нама опредељени центри са 
којима никад нисмо радили и који не раде ништа типa Књажевац, Зајечар, Неготин на основу чијих 
захтева и којих критеријума. Тако да је опредељена вредност далеко мања од приказане. Центри 
са којима смо радили Ваљево, Вршац, КЦ Ниш, Суботица не постоје. 

Индикативно је да је у партијама које су опредељене само за нас Косовска Митровица. Ми никад 
нисмо сарађивали са њима а чине 1/6 вредности наших партија. И сами знате који проблеми су у 
сарадњи са Косовом и не знам зашто никоме у Београду не доделите неку партију са Косовском 
Митровицом већ само XXXXX определисте за снадбевање за све врсте импланта. 

Моје основно питање који су критеријуми за учешће здравствених установа у техничкој 
спецификацији? Најновијом изменом сте додали у партији 22 и челични DHS који је закључан са 
динамичком клин плочом коју има само један произвођач и изједначен је са вредношћу 
титанијумског DHS-а. Ако Вам је циљ уштеда средстава онда је и то погрешно урађено, посебно 
што још добављача има челични DHS. 

Не знам зашто је циљ ФОНДА да уништи нас и наш посао у који смо доста уложили и врло 
коректно обављали. Уколико су средства ограничена и већ опредељена за ову набавку, молим 
Комисију да размотри могућност да прерасподели у техничкој спецификацији количине из центара 
који не раде или чак и немају ортопедију – Књажевац на центре са којима смо радили у оквиру 
партија које су опредељене за импланте које дистрибуира XXXXX, без повећања средстава како 
бисмо реално реализовали овај тендер. 

Такође бих молио/ла да из неке од партија X, X и X склоните Косовску Митровицу и доделите је 
неком другом добављачу да ми не бисмо сав терет губитка поднели јер нисмо добили ни 5 % 
укупне набавке. 

Хоћу да верујем да није било злонамерности у оваквој расподели већ почетничких грешака и 
надам се да ћете нам изаћи у сусрет да бисмо несметано наставили са радом. 

Одговор:  
На основу спроведене анализе потрошње здравствених установа за период од 12 

месеци, а у оквиру расположивих финансијских средстава, обликоване су партије у 
техничкој спецификацији, дефинисане количине и извршена расподела истих по 
здравстевним установама.  
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Количине по здравственим установама су дефинисане на основу исказаних потреба 
здравствених установа и података о потрошњи из електронске фактуре, а узимајући у обзир 
опредељена финансијска средства здравствених установа за ту намену. 

Наручилац, ниједног тренутка приликом распоређивања предметних добара по 
здравственим установама није имао у виду ко су потенцијални Понуђачи за добра за 
поједине партије, већ искључиво исказане потребе здравствених установа, односно да се 
истима обезбеде добра која су им потребна за пружање здравствене заштите осигураним 
лицима,  у границама средстава која су опредељења за конкретну јавну набавку.   

Напомињемо, да су укупне количине, као и расподела укупних количина по 
здравственим установама оквирне и да здравствена установа није у обавези да закључи 
уговор за импалантате који су јој опредељени расподелом, уколико иста нема потребу за 
том врстом имплантата. Имајући у виду наведено, уколико се у току реализације оквирног 
споразума јави потреба здравствене установе за неким од имплантата који јој расподелом 
није опредељен, иста има могућност да Наручиоцу упути образложени захтев за сагласност 
за уговарање траженог имплантата. 

Сходно наведеном, Комисија у свему остаје при наводима из конкурсне 
документације. 

                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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