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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за перитонеумску дијализу за период од годину дана бр.јн. 404-1-110/14-54  
 
 
             Дана 14.05.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом од 14.05.2014. године, за 
појашњењем у вези поступка јавне набавке материјала за перитонеумску дијализу за период од 
годину дана бр.јн. 404-1-110/14-54, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12).  
 
  Питања заинтересованог лица: 
 

„Молимо за објашњење због чега се тражи да дезинфекциона средства морају бити уписана у 
Регистар медицинских средстава који води Агенција за лекове и мед. средства Србије? 

Наиме, пацијенти на програмима ЦАПД и АПД произвођача Baxter тражена дезинфекциона 
средства користе искључиво за дезинфекцију руку и површина и немају никаквог директног контакта 
са мед. средствима или инструментима из система за ЦАПД/АПД, због чега према Правилнику о 
класификацији општих медицинских средстава („Сл. гласник РС“, бр. 46/11, чл.20) не спадају у групу 
медицинских средстава, односно не подлежу обавези уписа у Регистар медицинских средстава. 
Тражена дезинфекциона средства према Закону о биоцидним производима („Сл. гласник РС“, бр. 
36/2009,88/2010 и 92/2011) и Правилнику о врстама биоцидних производа („Сл. гласник РС“, бр. 
23/2010, чл.3 и 4) представљају биоцидне производе и морају бити уписана у Регистар биоцидних 
производа који води Министарство енергетике, развоја и заштитне животне средине. 

Зато молимо да извршите измену конкурсне документације у делу IV. ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ ЗА ПЕРИОД 
ОД ГОДИНУ ДАНА за партије 2, 3, 5 и 6 тачка В) у делу захтева за упис дезинфекционог средства у 
Регистар медицинских средстава који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије и 
ускладите је са важећом регулативом.  

Предлажемо да се из конкурсне документације у партијама 2, 3, 5 и 6 тачка В) уклони захтев да 
дезинфекциона средства буду уписана у Регистар мед. средстава код АЛИМС или измени тако да 
гласи: „...дезинфекционо средство мора бити уписано у Регистар биоцидних производа који води 
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине.“ 

 
Одговор: 

 
У вези изнетих навода обавештавамо Вас да ће у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама бити извршена измена конкурсне документације, тако што се у делу IV. ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ ЗА ПЕРИОД 
ОД ГОДИНУ ДАНА за партију 1 тачка В) и за партије 2, 3, 5 и 6 тачка Б) мењају у делу који се односи 
на дезинфекционо средство тако да гласи:  

 
 Дезинфекционо средство ****;  

 
**** Производ мора бити уписан у Привремену листу биоцидних производа за достављање 
техничког досијеа, који води Министарство рударства и енергетике. 
 
 
            С поштовањем, 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
62014.56/117 


