
Комора Здравствених установа Србије 
 

Јавне набавке потрошног медицинског 
материјала и дијализног материјала      

       
 

Jaсмина Миленковић 
Члан Републичке комисије за заштиту права 

 
 

Врњачка бања, децембар 2017. године. 

       



Набавка хируршких конаца 
 (лош пример) 

• 2249/2015, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ 
набавља хируршке конце, клипсеве, мрежице, игле (материјал за 
затварање оперативног поља) 

• Конк док захтева се и каталог произвођача, извод из каталога 
или друго штампано издање издато од произвођача, али и 
достава пробних узорака (нови, неупотребљени, у оригиналном 
паковању), које ће комисија наручиоца оцењивати на месту 
употребе и о томе сачинити извештај 

• Током пробног испитивања комисија налази недостатке игла и 
конаца (конци се лако кидају, раслојавају, игле се криве током 
шивења) 

• Став РК: како конк док није имала таквих параметара 
(искључиво се тражила одређена дужина игле и конца, тип, 
врста игле, закривљеност и FDA/CE сертификат), оваква 
стручна оцена није правилна 



Хируршки конци и игле (лош пример) 

• 812/2016, Универзитетска дечија клиника набавља 
хируршки конац са иглама  - тражене cutting игле (игле 
које имају троугласти попречни пресек, сечивна ивица је 
на унутрашњој страни код конвезционалних игала), те се 
одбија понуђач који нуди reverse cutting (сечивна ивица 
на унутрашњој страни), усвојен ззп јер у конк док није 
наведено да захтева conventional cutting 

• 1413/16 УДК предвиђа да ће микрометром мерити 
дебљину узорака игли на средини њене дужине и тако 
утврдити да ли одговарају траженим, одбијен ззп на 
стручну оцену понуда (не може се прецизно одредити 
дебљина игле док се не исправи) 



Хируршки конци и игле (лош пример) 

• У оквиру техн спецификације хируршког конца Polipropilen 
monofilament наручилац описује дебљину конца, боја, дужину и 
обик игле, те њену дебљину, нема основа да одбије понуду који 
поред тога што испуњава све техн карактеристике конца и игле 
има назнаку да је “micropoint” игла с наглашеним бројем 
микрона 

• КЦ Звездара тражи доставу оригиналног упутства за употребу, 
по 1 узорак за сваку ставку, оригиналан каталог (вратиће га 
понуђачу по потписивању уговора), у случају разлике одбија се 
понуда, оцена узорака комисијски у присуству представника 
понуђача, записнички проверава се да ли је генерички назив 
конца на паковању у складу са спецификацијом, да ли су облик, 
врста и дужина игле, дужина конца на паковању у складу са 
техн спецификацијом (1247/2017), 



Хируршки конци обложени 
триклосаном 

• Решење 263/2016 наручилац Општа болница „Стефан Високи“ Смедеревска 
Паланка, и решење 717/2016 наручилац КЦС набављају се „Polyglactin 910-
poliglycol acid, обложен триклосаном“(органско једињење којим је обложен 
антибактеријски конац), 

• Наручиоци се позивају на Клиничке студије: Laar и сарадници, 2012. година, 
системски преглед мета анализом Dienera и сарадници, 2014. година, 
системски преглед Sajid и сарадници, 2013. година, системски преглед Wang и 
сарадници, 2013. година, системски преглед Dauda и сарадници, 2014. год, 
показују смањење укупног релативног ризика постоперативних инфекција 
током примене триклосоном обложених хируршких конаца-неопходно за 
сигуран рад, 

• Став РК:имајући у виду стручну литературу, став специјалисте опште 
хирургије који образлаже у којим областима, којим врстама операција и са 
којом успешношћу се користе конци, тј последице на здравље и опоравак 
пацијента  - оправдане су објективне потребе наручиоца за триклосаном (на 
нашем тржишту постоје три правна лица у својству неексклузивног и 
овлашћеног дистрибутера који могу понудити ове конце, „Inel Medic Vp“, 
„Маклер“ и „Стига“) 



Хируршки конци са ФДА сертификатом 

• Решење 693/2016 наручилац Институт за 
кардиоваскуларне болести Дедиње и Ако-Мед 

• Није дискриминаторски захтев наручиоца да у 
појединим партијама као услов захтева ФДА 
сертификат за хируршке конце  

• образложење наручиоца: већа гаранција квалитета од 
ЦЕ сертификата, желе да обезбеде најбоље услове за 
рад, тражи га само за партије где се ради о „финим“ 
концима – за оперативне захвате на срцу, крвним 
судовима, уградња валвула, коронарних бајпаса, високо 
ризична кардиохирургија, имају бољу базу вигиланце, 
има га осам понуђача у нашој земљи 



Бодовање хируршких конаца који 
поседују ФДА сертификат 

• КБЦ Земун у оквиру квалитета бодује: поседовање СЕ 
сертификата, поседовање ФДА сертификата (по 20 пондера), 
ИСО 9001 понуђача и ИСО 13485 произвођача и поседовање 
уговора о заступању или овлашћење за заступање по 5 пондера 

• Оспорен као дискриминаторски елемент критеријума 
поседовање ФДА сертификата у односу на понуђаче који своје 
производе продају само на тржишту ЕУ 

• Образложење наручиоца: већа гаранција квалитета медицинског 
средства, јер исти подразумева постојање нотификационог и 
контролног тела, постојање централизованих података којима се 
лако приступа, значајни ризици у високоризичној хирургији 

• Став РК: овај елемент предвиђен у свим партијама, како код 
рутинских тако и високоризичних хируршких интервенција, 
велики релативни значај (1243/2017) 



Референце за хируршке конце 

• ВМА набавља медицински потрошни материјал, као 
услов тражи референц листу, тј барем један реализован 
уговор за сваку партију коју нуди тог одређеног 
хируршког конца, предмет партије Polypropilen, 
монофиламентни, синтетски, нересорптивни конац  

• Одбија као неприхватљивог понуђача из чијих 
рефернтних потврда се не види “детаљан назив и опис 
хируршког конца који су понуђачи испоручивали, име 
произвођача испоручених конаца, комерцијални назив 
произвођача”, те што провером интернет стране 
назаначеног произвођача није пронашао каталоге који 
су достављени 

• Став РК: нема основа у конк док за овакво поступање 



Хируршке рукавице 

• 47/2016, Универзитетска дечија клиника набавља рукавице 
„хируршке стерилне, за дуготрајну употребу, Аnsell, 
Semperit или еквивалентно“, 

• Предвиђено да се приликом употребе узорака проверава да ли 
омогућавају сигуран рад са пацијентима односно да ли 
угрожавају живот пацијената“ од чега зависи да ли је понуда 
одговарајућа; 

• Тестирање без присуства понуђача, утврђено да „рукавице не 
пријању уз руку, да спадају током рада“, став РК: није могуће 
утврдити да ли су резултати објективни (примера ради да ли је 
коришћена адекватна величина рукавица); у решењу о 
делимичном поништају дат налог да се или спроведе ново јавно 
тестирање, или да анализом постојећи или нових доказа се 
оцењује понуда  



Игле за пен шприц 
 

• Решење 18/2016 наручилац Апотека „Зајечар“ набавља 
игле за пен шприц (са универзалним клик системом) – 
Ypsomed ag. Швајцарска или одговарајуће, 

• Одбијен ззп Синофарма који нуди „Sinofine“ пен игле које 
се употребљавају „одвртањем и завртањем“ јер их то чини 
неодговарајућем 

• Притом, без утицаја је околност што су игле истог 
генеричког назива, те што су их неки други наручиоци 
прихватали као одговарајуће, као и навод да су и понуђене 
игле сигурне, односно онемогућавају  цурење 



Игле за пен шприц 
 

• Током 2017. године Синофарм оспорава више набавки Апотека – игле 
за пен шприц са универзалним клик системом, различитих дужина  
игле 

• Наводи да их производи само Ypsomed, нуди само један понуђач, исте 
су шифре (147) као игле без универзалног клик система, оба начина 
постављања (завртање или натицање) су подједнако конфорна за 
пацијенте, не утичу на исход терапије, обе су сигурни за пацијенте, 
чак су веће сигурности, то је патентиран производ швајцарског 
произвођача 

• Наручиоци: погодне су за слепе и слабовиде пацијенте, оболеле од 
артитриса, наведени произвођач патентирао је “klikfine” систем који 
се не помиње, пацијенти бирају игле које одговарају њиховим 
потребама 

• Став РК: нису оправдане објективне потребе за дефинисањем оваквих 
техничких спецификација, нема доказа о исказаним потребама 
посебних група пацијената (решење 707/17 Апотека Ниш, 984/2017 
Апотека Пожаревац) 



ХРАНА, ДИЈАЛИЗА 
• Декларација за месо нема података о нето маси производа, није БНП 

јер исто није тражено конк документацијом, нити се позвао на 
Правилник о декларисању (1219/16 КБЦ Земун) 

• Оправдан захтев наручиоца да обликовање по партијама за материјал 
за хемодијализу веже посебно за пацијенте који су на програму 
Baxter а посебно за оне који су на програму Fresenis-а (оправдано је 
након увођења пацијента у терапију наставак лечења наставити у том 
програму, могућ прелазак на други програм, али је компликован, 
изискује промену адаптера катетера и међукатетера, те обуку 
пацијента у руковању новим системом за дијализу, ова промена се 
врши само у ЗУ терцијарног нивоа тј у КЦ, приликом промене 
адаптера може доћи до инфекције и компликација, непотребно) -
1608/2016 Фрезенијус и РФЗО) 
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ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 

• Оправдан захтев да дијализатор буде одређене површине – везано 
за чињеницу да се болесници међусобно разликују и да не одговара 
свака мембрана сваком болеснику, а оправдано и постојање 
конкуренције (Нипро Мед, Екотрејд Ниш, Медикон Деч) 199/16 
Фрезенијус и КЦ Ниш 

• Захтев да је производ (суви бикарбонат) у складу са Југословенском 
фармакопејом пето издање/Европска фармакопеја (ОБ др. 
Л.Лазаревић Шабац, 173/2016), 

• Кад је тражена грамажа прецизно (720 гр) наручилац нема основа да 
прихвати производ од 760 гр сувог бикарбоната уз образложење да 
већа грамажа не утиче на употребу добра, већ представља корист за 
наручиоца (КЦ Крагујевац, 387/16), или површина мембране 
дијализатора (од 2,2м2) неодговарајући је понуђач који нуди 2,1 мм2  
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ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 
• Често оспоравана компатибилност понуђеног материјала за 

хемодијализу са апаратима које има наручилац 
• 188/2016 наручилац КЦ Звездара, доказ компатибилности: 

изјава произвођача апарата, његовог овлашћеног представника, 
стручно мишљење АЛИМС-а, декларација о усаглашености  
произвођача реагенаса, декларација на паковању (да је 
употребљиво на конкретном апарату), 

• Спорне техничке карактеристике: да поседују заштиту од 
продора крви у хемодијализни апарат, тражен 2М Протект или 
одговарајући, одбијен захтев Медикона да изабрани треба да 
буде неодговарајући јер нема две мембране него једну, јер је 
битна функционалност – поседује адекватну заштиту од 
продора крви у хемодијализни апарат, (КБЦ Драгиша Мишовић, 
829/16) 
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ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 
• Као неосновани оцењени наводи везано за преференцијал 

Фрезенијуса (произвођач Немачка, производно место Вршац 
Србија), као и да је наручилац дужан да им да преференцијал и 
кад немају у понуди Потврду Привредне коморе о домаћем 
пореклу (324/2016) 
 

• Поништена јн у целини КЦС – тражено да добра морају бити 
компатибилна моделу апарата из спецификације за који се 
набавља сав потрошни материјал (Гамбро), да би у стручној 
оцени понуда наручилац указивао да произвођач апарата указује 
да дужина пумнпног сегмента крвне линије која се користи 
на апарату мора бити 247 мм, да је више од тога неадекватно 
(тешкоће при монтирању, неадекватан продор крви), таквог 
захтева у конк док за компатибилношлу из овог разлога није 
било (1102/2016, R&B Medical Company) 
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ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ 
• Набавка “Puristeril 340 или еквивалент” – преглед и 

контрола узорака истог дана кад и отварање, 
сачиниће се записник (од техн спецификација само 
састав активних супстанци), није дефинисан начин 
тестирања, мерила за оцену усклађености, методе 
оцене, након тестирања (није детектована грешка на 
апарату) – поништен поступак у целини (345/17 ОБ 
Кикинда), 

• Као дискриминаторски оцењен захтев да 
физиолошки раствор буде регистрован као целина, 
тј онемогућавање да засебно буде регистрован 
физиолошки лек и систем за инфузију са 
прикључком као мед средство (ЗЦ Зајечар, 382/17) 
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Изјава из члана 75. став 2. ЗЈН 

• Приложена изјава понуђача да су поштовали обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине – прибављена судска пресуда којом се констатује 
повреда ових прописа (З о безбедности на раду и здрављу 
на раду), неприхватљивост понуде Wawasan, oдлука бр. 
877/2016, 847/2016 неприхватљивост Лаванија) 
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Дозволе за промет медицинским 
средствима 

• Мишљење АЛИМС-а да неко добро није медицинско средство код 
увоза (уз напомену ако се промени статус мења се обавеза 
регистрације) не ослобађа обавезе понуђача да достави решење 
АЛИМСа, то јест мишљење да ли је за промет истим у конкретне 
сврхе потребно упис у Регистар АПР-а (35/2017, Синофарм) 

• 1316/16 Арена Мединг, прибављено мишљење АЛИМС да помоћни и 
припадајући део регистрованог медицинског средства која се са њим 
заједно испоручују, не мора посебно решење регистрације, да се 
АЛИМС изјасни да ли се део који се испоручује као помоћни и 
саставни део уз респиратор посебно региструје 
 



Дозволе 
 

• Конзорцијска понуда, оба учесника ће обезбедити поједине артикле, 
као неоснован оцењен навод да тиме што један преузима испоруку и 
транспорт, ослобођен је други учесник конзорцијума да достави 
дозволу Министарства здравља (поистовећивање испоруке и 
транспорта са појмом промета), ДЗ Врачар, решење 1414/2017, 

• Визарис оспорава јн пружање здравствених услуга које добијају ДЗ уз 
наводе да немају дозволу за патохистолошке прегледа, или да нека од 
услуга из спецификације није обухваћена достављеном дозволом 
Министарства здравља 
 



Кадровски капацитет 

 
• Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања 011-00-758/2015-02: 
• На постављено питање да ли се уговор о обављању привремених и 

повремених послова (трају до 120 дана у календарској години) може 
закључити с тим да се дејство уговора (ступање лица на рад) веже за 
почетак обављања тих послова (уговор ступа на снагу даном 
потписивања уговора за извођење радова) – нема законских сметњи 
 



Техничке спецификације – одговарајуће 

 
• Релативно чест пропуст конк док што се кроз обрасце понуде не 
тражи навођење произвођача 
 

• Решење 1640/16 понуђач нуди један новији модел а доставља 
техничку документацију за старији модел, наручилац прихвата уз 
образложење да су ти модели конструкцијски исти, дат налог да се 
произвођач о томе изјасни 

• 72/2017 КБЦ Звездара, одбијен ззп којим је оспорена оклност што је 
тражен доказ техн спецификација Tehnical Data Sheet a у понуди је 
достављен каталог, оспорава се само форма доказа не и испуњеност 
функционалних захтева, 
 



Активна легитимација у поступку 

• Неприхватљива понуда због процењене вредности јавне набавке – 
за постојање активне легитимације обратити пажњу на одредбу члана 
107. став 4. ЗЈН (наручилац може доделити уговор понуђачу чија 
понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне 
набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене 
цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности 
понуде) 

 Јединичне цене, у спецификацији наведене оквирне количине (служе 
искључиво за оцену понуда да ли ће се стварна количина реализовати 
по јединичним ценама највише до укупне уговорене вредности), не 
може бити основ за неприхватљивост из разлога пробијања 
процењене вредности – цене добијене множењем оквирних количина 
и јединичних цена служе искључиво за оцену понуда по предвиђеном 
критеријуму, последично се не може утврдити непостојање активне 
легитимације, 376/2016  Градска управа Града Београда 
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Активна легитимација у поступку 

• Контрола летења одбацила ззп јер су у јн услуге 
обезбеђења авио карата и хотелског смештаја понуђачи 
били изједначени са ценом, рок плаћања (рез ел крит), те 
су применом жреба изабрана три понуђача за оквирни 
споразум, а поднетим ззп се оспоравају два од тих 
понуђача (не би ушао у групу од три понуђача који су 
добили уговор), притом је жалилац био шести 
 

• Став РК: неприхватљиво поступање нар. јер би у случају 
основаности навода којим  се оспорава прихватљивост два 
понуђача наручилац морао да спроведе нов поступак 
жребања (жребање није ел кр већ начин за доделу 
уговора кад постоје понуде са истом ценом), 600/17 

23 



Специфичне ситуације 

 
• 1246/2016 КЦ Ниш одбија понуду понуђача коме је Комисија за 
заштиту конкуренције Решењем утврдила повреду конкуренције, 
као неоснован оцењен навод којим се указује на неједнакост 
понуђача јер иста мера је изречена и изабраном понуђачу (није у 
поступку јавне набавке) 

 
• Набавка ангио сале КЦС – Сименс у току трајања поступка јн 
извршио статусну промену (издвајање уз припајање), треба 
ценити испуњеност услова од правног следбеника  
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Нови Закон о јавним набавкама  
– 2017. година 
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• Стратегија развоја јавних набавки у РС 2014-2018. 
године  

• Сврха новог ЗЈН:  
– Потпуно усклађивање са законодавством ЕУ  
– Исправљање уочених недостатака  

     



Заштита интегритета поступка  

26 

• Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, 
припреми конкурсне документације или појединих њених 
делова, и са њим повезано лице не може наступати као 
понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати 
са понуђачима или подизвођачима приликом припремања 
понуде, уколико се на тај начин нарушавају једнакост понуђача и 
конкуренција у поступку јавне набавке.   
 

• C-21/03 (C-34/03), Fabricom SA v Belgian State 



Врсте поступака  
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• Брисање квалификационог поступка  
• Конкурентни дијалог  

– Незнатне измене понуде (прецизирање)  
– Накнада за учеснике у поступку (награда за 

кандидате)  
• Нови поступак – партнерство за иновације  

 

– Систем динамичне набавке  
 



Јавна набавка по партијама  

28 

• Не примењују се одредбе Директиве на партије, ако:  
– процењена вредност партије је мања од 80.000 ЕУР (1 млн 

ЕУР за радове) и  
– укупна процењена вредност тих партија не прелази 20% 

укупне процењене вредности јавне набавке.  
• Пример РС: Ако је процењена вредност ЈН > 5 млн РСД, 

наручилац за поједине партије може спровести поступак 
ЈНМВ, ако је процењена вредност сваке од тих партија < 2,5 
млн РСД и ако укупна процењена вредност тих партија није 
> 5 млн РСД нити прелази 20% укупне процењене 
вредности јавне набавке  

 



Критеријуми и трошкови животног 
циклуса  
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• Брише се најнижа понуђена цена   
• Трошкови животног циклуса   
• Брисање преференцијала  



Услови за извршење уговора  
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• Наручиоци могу одредити посебне услове у вези са 

извршењем уговора, уколико су повезани са предметом 
уговора и наведени у позиву и конкурсној документацији 
(могу бити и везани за заштиту животне средине, 
запошљавање, иновације).  



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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