
 

 
 

08/2 број: 404-1-5/20-4 
12.3.2020. године 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОСТУПКА 

 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће спровести поступак јавне 
набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати 
здравствене установе. 

5. Врста предмета јавне набавке: Добра  

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Санитетски и 
медицински потрошни материјал, бр. ј.н. 404-3-110/20-5 

33140000-3 – медицински потрошни материјал, 33141420-0 – хируршке рукавице, 18816000-2 
– каљаче и 18424300-0 – рукавице за једнократну употребу. 

7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену: Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) у складу са 
чланом 233. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 25/19), спроводи 
централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених 
установа, са којима има закључене уговоре поводом остваривања права на здравствену заштиту. 

Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке 
((„Службени гласник РС“ број 34/19, 64/19, 17/20 и 21/20) у даљем тексту: Уредба), дефинисане су 
врсте роба и услуга за које Републички фонд за здравствено осигурање спроводи централизоване 
јавне набавке. 

Имајући у виду да су здравствене установе обавестиле Републички фонд о потенцијалној 
опасности по редовно пружање здравствене заштите осигураним лицима, јер постоји поремећај у 
испоруци виталног санитетског потрошног материјала од стране добављача са којима имају закључен 
уговор, будући да је испорука до даљњег обустављена јер је од 31.12.2019. године на територији НР 
Кине, проглашена епидемија „корона“ вируса, те је обустављен рад и уведено ванредно стање у 
регионима где се налазе седишта и фабрике коопераната који производе предметни материјал, 
одржано је низ састанака у циљу решавања насталог проблема. 

У овом тренутку неопходно је у централизованој јавној набавци хитно обезбедити следећи 
материјал: хируршке маске од нетканог текстила, капе од нетканог текстила, каљаче од нетканог 
текстила, хируршке рукавице (стерилне), латекс рукавице за једноктратну употребу (нестерилне), 
биоцидно антисептичко средство за хируршку и хигијенску дезинфекцију и хлорни гранулат, за све 
здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа у Републици Србији из Плана 
мреже, у количинама које би оријентационо биле довољне за период од шест месеци, имајући у виду 
посебне околности и реалну могућност избијања епидемије овог вируса и у републици Србији. 

Будући да наручилац није могао објективно очекивати наступање догађаја који је изазвао 
обуставу испоруке предметног материјала, а да се више од 90% добара, из уговора које здравствене 
установе имају закључене, производи у Кини, па тренутно није могуће реализовати исте, као и да би 
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недостатак наведених добара онемогућио пружање здравствене заштите осигураним лицима и могао 
озбиљно угрозити живот и здравље пре свега запослених у здравственим установама и пацијената, 
посебно имајући у виду да је корона вирус који је изузетно вирулентан, регистрован и у Републици 
Србији, неопходно је да се иста хитно обезбеде, из ког разлога је оправдана примена преговарачког 
поступка без објављивања јавног позива на основу члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

8. Назив и адреса лица којима ће наруцилац послати позив за подношење понуда:  

 
9.  Остале информације:  

        Лице за контакт: Ана Рогић 

 путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 

 путем е маил-а: cjn.sanitet@rfzo.rs, 

 Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 07:30 до 15:30 
часова, од понедељка до петка. 

 

 

 

 

59020.44/30 

Р.Б. 
Назив потенцијалног 

понуђача 
Е-mail адреса Улица и број 

1. MBS TEHNO d.o.o. info@mbstehno.co.rs 
Српских владара бр. 19, 
Петровац 

2. GALENIKA TEHNOPLAST d.o.o. galenikatehnoplast.pr@gmail.com Кичевска бр. 17, Београд 

3. GALENIKA PHARMACIA d.o.o. info@galenikapharmacia.co.rs 
Др. Драге Љочић бр. 3, 
Београд 
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