
 

 
08/2 број: 404-1-23/16-4 
27.5.2016. године  
 
 
 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
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: Лекoви са Листе Ц 

Листе лекова: imatinib за период од 4 месеца, број ЈН 404-3-110/16-26 

Предмет набавке Јачина лека у mg Јединица мере Количина у mg 

Imatinib 100 и 400 mg mg 19.008.000 
 

      33600000 – фармацеутски производи 
 

7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:  

 Члан 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може 
спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због 
изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непреедвиђеним догађајима, чије 
наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у 
роковима одређени за отворени или рестриктивни поступак. 

 Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) спроводи 
централизоване поступке јавних набавки за потребе здравствених установа из Плана мреже, у 
складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне 
набавке („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13, 119/14 и 86/15), коју доноси 
Влада Републике Србије.  

 У складу са наведеном Уредбом, Републички фонд је спровео поступак јавне набавке 
лекова са Ц Листе лекова, број 404-1-110/15-8, у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), која је обухватала и лек imatinib. У конкретном 
случају, ради се о цитостатику са Ц Листе лекова. 

 За наведени лек, заштићеног назива ANZOVIP/ALVOTINIB/MEAXIN, Републички фонд је 
закључио оквирни споразум број 11-6/15, са добављачем PHOENIX PHARMA D.O.O. дана 
17.3.2015. године, на период од 17 месеци. 

 Међутим, од фебруара месеца 2016. године, постоји проблем са испоруком лека imatinib за 
који је са Републичким фондом закључен оквирни споразум. Пацијенти на терапији леком imatinib, 
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због проблема са испоруком лека, имају паузе и нередовно снабдевање што може значајно да 
утиче на терапијски одговор.  

 Дана 24.5.2016. године добављач PHOENIX PHARMA D.O.O. упутио је Републичком фонду 
за здравствено осигурање обавештење, код наручиоца заведено под бројем 404-1-93/14-122, о 
немогућности обезбеђења лека свим здравственим установама, у складу са оквирним  споразумом 
бр. 11-6/15.  

 Сходно томе, горенаведени оквирни споразум, једнострано је раскинут обавештењем бр. 
404-1-93/14-123 дана 26.05.2016. године. 

 У складу са тачком 12.4 оквирног споразума број 11-6/15, раскидом оквирног споразума 
престала је могућност закључења појединачних уговора између Добављача и Купаца – 
здравствених установа. Имајући у виду да је оквирни споразум раскинут у складу са обавештењем 
добављача о немогућности извршења уговорних обавеза према Купцима у складу са преузетим 
обавезама и правилима струке, у уговореним роковима, приступиће се раскиду појединачних 
уговора, који су закључени непосредно између здравствених установа и добављача. 

 Имајући у виду да Републички фонд мора обезбедити несметан рад здравствених установа, 
у смислу поштовања чл. 178. став 3. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС” бр. 
107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14 и 106/15), одн. законске обавезе 
даваоца здравствених услуга да осигураним лицима мора обезбедити потребне лекове, 
Републички фонд је у обавези да поново покрене поступак јавне набавке.  

 Ово нарочито из разлога што, сходно члану 212а Закона о здравственом осигурању 
здравствене установе из Плана мреже не могу да набављају робе и услуге за које Републички 
фонд, у име и за рачун тих установа, спроводи централизоване јавне набавке. 

 Како свакодневно здравствене установе, као и пацијенти контактирају Републички фонд у 
циљу обезбеђења предметног лека, Републички фонд, као наручилац, је покренуо поступак јавне 
набавке Лекoви са Листе Ц Листе лекова: imatinib за период од 4 месеца, на основу члана  36. став 
1 тачка 3. Закона о јавним набавкама, у циљу покушаја што бржег обезбеђења снабдевања 
предметним леком.  

 У складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама Републички фонд се обратио 
Управи за јавне набавке захтевом бр. 404-492/16 од 26.05.2016. године у циљу добијања 
мишљења о основаности примене преговарачког поступка. 

 У складу са чланом 36. став 6. Закона о јавним набавкама, Републички фонд предметни 
поступак је покренуо пре добијања горе наведеног мишљења Управе за јавне набавке. 

 У случају да Управа за јавне набавке достави мишљење да не постоји основ за   примену 
преговарачког поступка, Републички фонд ће предметни поступак јавне набавке обуставити. 

8. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:  
 Позив за подношење понуде биће упућен понуђачима који су доставили понуду за лек 
imatinib у отвореном поступку јавне набавке лекова са Ц Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/15-8, 
спроведеном у 2015. години за период од 17 месеци, као и носиоцима дозвола за све лекове ИНН-
а imatinib који се налазе на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања.   

 Из разлога наведених у претходном ставу, позив за подношење понуда биће послат 
следећим потенцијалним понуђачима: 

1) Farmalogist d.o.o., Београд, Миријевски булевар 3 – понуђач који је доставио понуду у 
отвореном поступку јавне набавке за лек imatinib и носилац дозволе за лек imatinib 
заштићеног назива Imarem; 

2) Phoenix pharma d.o.o., Београд, Боре Станковића 2 - понуђач који је доставио понуду у 
отвореном поступку јавне набавке за лек imatinib; 

3) Vega d.o.o., Ваљево, Вука Караџића 41 - понуђач који је доставио понуду у отвореном 
поступку јавне набавке за лек imatinib; 

4) Здравље а.д. Лесковац, Лесковац, Влајкова 199 - носилац дозволе за лек imatinib 
заштићеног назива Anzovip 
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5) Alvogen Pharma d.o.o., Барице, Пландиште, Пашњачка бб - носилац дозволе за лек imatinib 
заштићеног назива Alvotinib 

6) Krka Farma d.o.o., Београд, Јурија Гагарина 26/V/II бб - носилац дозволе за лек imatinib 
заштићеног назива Meaxin 

7) PharmaSwiss d.o.o., Београд, Батајнички друм 5а – носилац дозволе за лек imatinib 
заштићеног назива imatinib PharmaSwiss. 
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 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


