
 

 
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова 
Дурмиторска 9 
11000 Београд 
 
Предмет: Појашњење конкурсне документације ЈНМВ 02-19 - Набавка реагенаса и потрошног 
материјала за потребе лабораторије Завода за здравствену заштиту радника МУП-а. 
 

Београд, 20.05.2019. 
Наш реф. број: 668 
 

Питање број 1 
 
Партија бр.2- Затворен систем за узорковање крви - 0 
 
За ставку-1 су тражене епрувете са активатором коагулације и грануластим 

сепаратором. Молим да појасните да ли је могуће понудити функционално одговарајући 
вакутајнер за венско узимање крви (тј. исте намене као што је тражени) са гелом и клот 
активатором? Наглашавамо да највећи број установа у републици Србији користи овакве 
вакутајнере као и да су у CLSI правилима наведени као стандарди. 
 

Питање број 2 
 
Партија бр.2- Затворен систем за узорковање крви - 0 
 
За ставку-7 је тражен микротајнер са Li хепарином од 0,25мл. Молимо да појасните да 

ли је могуће понудити микротајнер са истим адитивима (функционално одговарајући) али са 
опсегом запремине узорка од 0,25мл-0,5мл јер се на тај начин неће променити ништа  у 
узорковању крви, аи нешто већом запремином микротајнера, прикупиће се довољна количина 
узорка за успешно обављање анализа. 
 

Одговор на питање број 1 
 
Није могуће понудити епрувете са гелом уместо епрувета са гел гранулама, јер им 

функција није иста . Гел ствара потпуну физичку баријеру која се формира у току 
центрифугирања вакум епрувета и дели издвојени серум од коагулума који као тежи пада на 
дно епрувете . Перле имају за циљ да покрену спонтани процес коагулације код пластичних 
вакум епрувета јер се на перле лепе фибрински конци  који формирају мрежу у коју падају 
крвне ћелије  и тако се формира коагулум, па се добија већи прилив чистијег серума. 
 

Одговор на питање број 2 
 
Није могуће понудити микротајнер са опсегом запремине узорка од 0,25мл-0,5мл, јер је 

нашој установи потребна мања количина серума за неопходне анализе и из тог разлога смо 
тражили мању запремину. 

 
 

Комисија за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 02-19 


