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  РЕПУБЛИКА   СРБИЈА 

  ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ 

             Бр. 557 

         07.03.2016.године 

  Б  Л  А  Ц  Е 

 

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

поводом достављених захтева за појашњење конкурсне документације за набавку санитетског и медицинског 

материјала, ЈН бр. 1.1.4   објављујемо  појашњење конкурсне документације  одговоре на постављена питања:  

 
Молим Вас да за ЈН бр. 1.1.4 Санитетски и медицински материјал из партије 18 - Санитетски материјал за потребе 
стоматолошке службе издвојите следеће ставке: 
 
Ставка 5: Дезинфекционо средство за површине 
Ставка 6:  Дезинфекционо средство за инструменте 

 

Горе наведене ставке не спадају у медицинска средства већ у хумане лекове, тако да се не могу сврстати у партију са 
 санитетским материјалом односно  са истоврсним добрима која су медицинска средства и налазе се у партији 18 - 
санитетски материјал за потребе стоматолошке службе. На тај начин би сте испоштовали начело Закона ЈН 
обезбеђења конкуренција. Закон дефинише да је јавна набавка по партијама она чији је предмет обликован у више 
посебних истоврсних целина, а истоврсна добра су добра која имају исту намену и својства и припадају истој групи 
добара у општем речнику набавке. Издвајањем наведених ставки омогућили бисте учешће већег броја понуђача и тиме 
обезбедили већу конкуренцију. 
Како је Дом здравља Блаце здравствена установа и као таква 
мора да користи медицинска средства за чишћење 
инструмената која поседују Решење АЛиМС односно која су регистрована 
код Агенције за лекове и медицинска средства, а према Правилнику о 
класификацији општих медицинских средстава, члан 20. у коме се наводи 
да средства која се користе за дезинфекцију инструмената у 
здравственим установама морају бити регистрована код АЛиМС, молимо Вас 
да за Партију 18, ставка 6. - Дезинфекционо средство за инструменте захтевате медицинско средство које 
поседује Решење 
АЛиМС односно које је регистровано код АЛиМС. 
 

  
       У складу са чланом 20. Закона, захтевамо потврду пријема. 

     
  

 У Блацу, 07.03.2016. године  

 

                                                                                            Комисија за јавну набавку 

                                

                                                                            
 


