
 

 

08/2 број: 404-1-31/19-10 
22.07.2019. године 

 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Филтери за 
еритроците и тромбоците филтрирани накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и 
аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, бр. ЈН. 404-1-110/19-31, 
сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Дана 19.07.2019. године, заинтересованo лицe се обратилo Hаручиоцу захтевом за додатним 
појашњењем у вези поступка јавне набавке Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно, 
сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно 
спашавање крви, бр. ЈН. 404-1-110/19-31, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 
Питање: Kако би XXX желеo да уведе нови тип уређаја/апарата зa интраоперативно спашавање крви са 

називом Cell Saver Elite+  и  припадајуће сетове/системе:  

1. High Volume Bowl Set 225ml ( CSE-P-225) - звоно 225мл 
2. High Volume Bowl Set 125ml ( CSE-P-125) - звоно 125мл 
3. Vacuum Line Cell Saver (HAR-A-1000) - вакум линија  

молимо да уврстите/прикључите партији 6 горе наведена мед. средства која су недавно регистрована у 

АЛИМС-у. 
 
Одговор: Републички фонд за здравствено осигурање спроводи централизован поступак јавне 
набавке - Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно, сетови за донорске 
аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви, у 
складу са Планом потреба здравствених установа достављених од стране Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, a на основу Уредбе о планирању и врсти роба и 
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС", бр. 34/2019) и 
Закона о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019). 
 
Имајући у виду да је поступак предметне јавне набавке већ покренут, те да здравствене установе 
тренутно не располажу новим типом уређаја/апарата зa интраоперативно спашавање крви са 
називом Cell Saver Elite+, припадајући сетови/системи за наведени тип апарата нису предмет овог 
поступка јавне набавке. 
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