
 

 
08/2  број: 404-1-36/15-6 
09.04.2015. године 
 
 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 
14/15), 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.rfzo.rs  

4. Врста Наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, ће спровести поступак јавне 
набавке, 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: 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи; 

 

6. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:  
 
 Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 

14/15) предвиђа да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за 
поношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из 
разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач. 

 
Предмет јавне набавке су Лекови за лечење урођених болести метаболизма.  
 
 
 
 
 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

Партија 
Предмет 
набавке 

ФО/ 
јачина/концентрација 

 
Јединица мере 

Количина 

1 Imigluceraza 
прашак за концентрат 

за раствор за 
инфузију,1x400 IU 

 
бочица 330 

2 Laronidaza 
концентрат за раствор 
за инфузију, (100 i.j/ml), 

1x5 ml, 

 
бочица 528 

3 
Alglukozidaza 

alfa 

прашак за концентрат 
за раствор за инфузију, 

1x50 mg 

 
бочица стаклена 

 
508 

 

4 Idursulfaza 
концентрат за раствор 

за инфузију, 
(2mg/ml),1x3ml 

 
бочица 

 
524 
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Предметна јавна набавка је покренута применом члана члана 36. став 1. тачка 2) Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 и 14/15), из следећег разлога: 

 Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 
14/15) предвиђа да Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања 
позива за поношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне 
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити 
само одређени понуђач. 

 Предмет јавне набавке су Лекови за лечење урођених болести метаболизма. 

Увидом у сајт Агенције за лекове и медицинска средства Србије утврђено је да постоји само 
један носилац дозволе за промет предметних лекова у Републици Србији и то: 

            - Sanofi-aventis d.o.o. за лекове Imigluceraza, Laronidaza и Alglukozidaza alfa, који је 
дописом од 20.02.2015. године обавестио Републички фонд за здравствено осигурање да је 
једини потенцијални понуђач предметних лекова привредни субјекат „ADOC“ d.o.o. из 
Београда, односно, 

             - Solpharm adriatic d.o.o, за лек Idursulfaza, који је дописом од 20.02.2015. године 
обавестио Републички фонд за здравствено осигурање да је једини потенцијални понуђач 
предметног лека привредни субјекат Phoenix pharma d.o.o. из Београда.  

           Управа за јавне набавке је дописом бр. 404-02-1001/15 од 23.03.2015. године дала 
мишљење o испуњености услова за примену преговарачког поступка. 
 
 
7. Назив и адреса лица којим ће Наручилац послати позив за подношење понуда:  

      Позив за подношење понуде биће прослеђен јединим потенцијалним понуђачима за 
предметне лекове:  „Adoc“ d.o.o. из Београда, Милорада Јовановића бр. 11 и  Phoenix pharma  d.o.o. 
из Београда, Боре Станковића бр. 2. 

 

 

 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


