
 

 
08/2 број: 404-1-75/14-29 
19.11.2014. године 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатнo појашњењe конкурсне документације у вези јавне набавке 
Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима РФЗО, бр.јн. 404-1-226/14-86  сагласно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12) 

 
           
 
Поводом Вашег захтева бр. 2650/14 од 18.11.2014. године за додатним појашњењем 

Обрасца конкурсне документације бр. 4.2 – Структура цене, у вези поступка јавне набавке 
Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима РФЗО, бр.јн. 404-1-226/14-86 дајемо 
следећи одговор: 

 
 
Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС“ бр. 29/13), у делу Обавезни елементи конкурсне документације, 
дефинисано је да конкурсна документација у отвореном поступку, поред осталог 
треба да садржи и Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се 
попуни.  

 
 

1. Питање: 
 

„Да ли је потребно специфицирати све ставке из редова 1,2,3 из колоне 1, у смислу 

дефинисања јединичне цене по свакој ставци.“ 

1. Одговор: 
 
У вези питања број 1 наручилац даје појашњење кроз навођење следећег примера: 
ПРИМЕР:  

Предмет набавке Произвођач Предмет Јед. цена без ПДВ-а 

Материјал 
специфичан за 
хемодијализу 

- Произвођач добра бр. 1 
- Произвођач добра бр. 2 и 3 
- Произвођач добра бр. 4 

- добро бр. 1 
- добро бр. 2 
- добро бр. 3 
- добро бр. 4 

- цена по дијализи за добро бр.1  
- цена по дијализи за добро бр.2  
- цена по дијализи за добро бр.3  
- цена по дијализи за добро бр.4  

 
2. Питање: 
 
  „Да ли је у обрасцу 4.2 – Структура цене, потребно приказати структуру понуђене цене 

или стварне трошкове (реалну цену) које понуђач има у вези са услугама које су предмет 
ове јавне набавке.“ 
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2. Одговор: 
 

   У Обрасцу бр. 4.2 – Структура цене, потребно је приказати структуру понуђене цене. 
  
3. Питање: 
 

„Да ли збир појединачних јединичних цена по дијализи (без ПДВ-а) исказан у колони 4 
у Обрасцу 4.2 – Структура цене мора да кореспондира са укупном вредношћу дијализног 
третмана који би био предмет понуде, а у складу са Обрасцем 4.1 – Понуда за јавну 
набавку за пружање услуга хемодијализе осигураним лицима РФЗО, колона 6 – Укупна 
вредност. Наиме, овим путем вам још једном скрећемо пажњу да Специјална болница за 
хемодијализу Београд јесте у систему ПДВ-а, али да нема право одбитка претходног ПДВ-а 
јер врши промет добара и услуга без права на одбитак претходног ПДВ-а сходно члану 25. 
Став2. Тачка 7. Закона о порезу на додату вредност, што технички значи да на потрошни 
дијализни материјал, лекове и остале компоненте које купујемо немамо право одбитка 
ПДВ-а и укупан износ на фактури приликом набавке (бруто износ са ПДВ-ом) чини укупан 
износ нашег трошка пословања и јединичну цену по дијализи. Уколико бисмо приказали 
цене без ПДВ-а, у складу са вашим одговором од 17.11.2014. године не бисмо приказали 
укупан трошак јединичне цене по дијализи. У том случају, укупна вредност услуге 
дијализног третманакоју бисмо исказали у понуди у обрасцу 4.1 – Понуда за јавну набавку 
за пружање услуга хемодијализе осигураним лицима РФЗО-а би одступала од 
спецификације јединичне цене по дијализи коју бисмо исказали у обрасцу 4.2 – Структура 
цене у складу са упуством и вашим одговором од 17.11.2014. године.“ 
 

3. Одговор: 
 

Збир појединачних јединичних цена по дијализи (без ПДВ-а) исказан у колони 4 у 
Обрасцу 4.2 – Структура цене треба да кореспондира са укупном вредношћу дијализног 
третмана који би био предмет понуде, а у складу са Обрасцем 4.1 – Понуда за јавну 
набавку за пружање услуга хемодијализе осигураним лицима РФЗО, колона 6 – Укупна 
вредност. 
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