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28.09.2020. године 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Материјал за 

перитонеумску дијализу у кућним условима, бр. ЈН 404-1-110/20-51,  сагласно члану 63. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
Дана 25.09.2020. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним 

појашњењењем у вези поступка јавне набавке Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима, бр. 
ЈН 404-1-110/20-51, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15). 

 
Питање: 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) као 
заинтересовано лице обраћамо вам се захтевом за додатним информацијама и објашњењем у вези 
поступкa јавне набавке бр бр. 404-1-110/20-51 (јавна набавка материјала за перитонеумску дијализу у 
кућним условима): 

Конкурсном документацијом предметне јавне набавке није предвиђен начин на који се циклер за 
APD обезбеђује пацијентима који започињу терапију аутоматском перитонеумском дијализом 
односно, у случају потребе, замена циклера пацијентима који су већ на терапији аутоматском 
пертонеумском дијализом. Ова проблематика није детаљно регулисана нити Правилником о 
стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14, 37/14, 88/15, 82/17 и 48/18). У члану 5. тачка 2. 
поменутог Правилника стоји: 
„За аутоматску перитонеумску дијализу - примењује се код осигураног лица које поседује апарат за 
АПД односно циклер…“  што ствара нејасноће и могућност широког тумачења о начину на који 
пацијент обезбеђује себи циклер. 
Стога предлажемо да извршите допуну конкурсне документације у делу Техничка спецификација, 
Модел оквирног споразума и Модела уговора на следећи начин: 
„ Понуђач је дужан да пацијентима који започињу терапију аутоматском перитонеумском дијализом 
односно, у случају потребе замене постојећег, обезбеди циклер на коришћење, без накнаде 
(реверс), за све време важења Оквирног споразума односно Уговора.“ 

 

Одговор:     

   Предлог заинтересованог лица се не прихвата, обзиром да је предмет јавне набавке  
материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима, који Републички фонд набавља за потребе 
осигураних лица, која испуњавају услове и индикације прописане Правилником о стандардима 
материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14, 37/14, 88/15, 82/17 и 48/18). Циклер за АПД није предмет ове јавне 
набавке. 
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