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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту од 
елементарних непогода и других несрећа за потребе организационих јединица 
РФЗО, број јавне набавке: 404-22-109/20-8 
 
 
 

 
Дана 12.06.2020. године, заинтересованo лицe доставило је напомену у поступку јавне 

набавке: Средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних 
непогода и других несрећа за потребе организационих јединица РФЗО, број јавне набавке: 404-
22-109/20-8, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15, 68/15).  

 
 Напомена: 
 

 „По Закону о промету лековима и медицинским средствима дужни смо да Вас 

обавестимо следеће: 

 Добро предметне ЈН/404-22-109/20-8 P ред.број 1 НОСИЛА (остала медицинска опрема 

и материјал) су МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА.  

 У складу са горе наведеним потребно је да у конкурсној документацији наведете да 

понуђач достави Решења из Агенције за лекове и медицинска средства, као и овлашћење 

произвођача/увозника. У противном долази до кршења Закона и произилазе казнене одредбе.“ 

 
 Одговор: 

 У конкурсној документацији, на стр. 6/33, у оквиру Техничке спецификације 
предвиђена је набавка: 

1. Носила (204 комада) 
- Спасилачка носила за евакуацију са алуминијумским рамом 
- Склопива 
- Димензије 2115х500 mm 
- Тежина алуминијумских носила је 4,9 kg. 

 

 Чланом 55. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018) прописано је да ради остваривања личне и 
узајамне заштите, државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне 
самоуправе, привредна друштва и друга правна лица обезбеђују и држе у исправном 
стању потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту и врше обуку 
запослених. 

 Чланом 55. став 4. истог Закона прописано је да  обавезна средства, опрему и обуку 
за личну и узајамну заштиту од катастрофа ближе уређује Влада.   
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 Чланом 4. Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну 
заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Сл. гласник РС“, број 3/2011, 37/2015) 
утврђен је минимум опреме коју су дужни да набаве државни органи, органи аутономних 
покрајина, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва и друга правна лица за 
сваки објекат појединачно. 

 Спасилачка носила за евакуацију са алуминијумским рамом, која су предмет ове јавне 
набавке нису медицинско средство, већ опрема за спровођење личне, узајамне и колективне 
заштите запослених заштиту од елементарних непогода и других несрећа, која потреба је 
утврђена наведеним Законом, а која средства су утврђена наведеном Уредбом. 

 Спасилачка носила за евакуацију са алуминијумским рамом, која су предмет ове јавне 
набавке нису опште медицинско средство намењено за спољну помоћ болесника – 
премештање пацијената у болницама (медицински намештај у смислу класификације 
медицинских средстава), већ су у питању спасилачка носила – носила за спасавање (опрема 
за евакуацију). 

 Спасилачка носила за евакуацију са алуминијумским рамом, која су предмет ове јавне 
набавке нису обухваћена Списком роба за које је потребно поседовати Решење о упису у 
Регистар медицинских средстава (АЛИМС - последњи пут ажуриран 18.03.2020), нити су 
обухваћена Списком српских стандарда из области медицинских средстава ("Службени 
гласник РС", број 28 од 17. априла 2019) којима су преузети одговарајући хармонизовани 
стандарди Европске уније из Директиве за општа медицинска средства 93/42/EEC, а који 
Списак, на основу члана 13. став 3. Закона о медицинским средствима (“Службени гласник 
РС”, број 105/17), објављује министар здравља. 

 Имајући у виду наведено, за подношење одговарајуће понуде, у смислу члана 3. став 
1. тачка 32) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15, 68/15), није 
потребно Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава за 
носила. 

 Ово појашњење не представља измену Конкурсне документације. 

 Рок за подношење понуда остаје непромењен. 

 

 
Др                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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