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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ АНТИТУБЕРКУЛОТИКА ДРУГЕ 

ЛИНИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 

Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 
Интернет страница: www.rfzo.rs,  
Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке 
Врста предмета: добра 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА  

1. Capreomycin 1 g бочица  2.874 
2. Ethionamide 250 mg таблета  22.560 
3. Cycloserin 250 mg таблета  22.560 
4. p - aminosalicylici asid  (Paser 4g) кесица  9.000 
5. Levofloxacin 250 mg таблета  22.560 

 
Ознака из Општег речника набавке: 33600000 - фармацеутски производи; 
 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: 
 
 Предметна јавна набавка је покренута применом члана члана 36. став 1. тачка 3) 

Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), из следећег разлога: 
 
 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 непредвиђеним  догађајима  
чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да 
поступи у роковима за отворени и рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност 
не могу бити у било каквој вези са наручиоцем. 

 Републички фонд за здравствено осигурање има обавезу да, за потребе здравствених 
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак 
јавне набавке Антитуберкулотика друге линије за 2014. годину, а сходно Уредби о планирању и 
врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник бр. 
029/2013, 049/2013, 51/2013-испр. и 86/2013). 

 На основу уговора закљученог између Министарства здравља Републике Србије и 
„Green light Committee“ Светске здравствене организације, као и Споразума закљученог између 
Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање,  утврђена је обавеза 
континуираног снабдевања антитуберкулотицима друге линије за потребе лечења свих 
оболелих од резистентних облика туберкулозе у Републици Србији, који задовољавају 
стандарде квалитета прописане за ову врсту лекова од стране Светске здравствене 
организације. 

У периоду од 2009. до 2013. године антитуберкулотици друге линије набављани су из 
донације Глобалног фонда за борбу против сиде, туберкулозе и маларије,тако да су количине  
обезбеђене до 31.03.2014. године. Технички, донација се реализовала преко услуге комисиона 
коју је уговорила Специјална болница „Озрен“, као референтна здравствена установа за 
туберкулозу. 
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А обзиром да се снабдевање антитуберкулотицима друге линије у 2014. години неће 
вршити из донације Глобалног фонда, Републички фонд је покушао да закључи уговоре о јавној 
набавци у отвореном поступку који је спровео у септембру/октобру 2013. године. У наведеном 
поступку добијена је само једна понуда и цене добијене у том поступку су у просеку биле 
четири пута веће од цена на основу којих је процењена вредност јавне набавке, а које се 
заснивају на ценама по којима се реализује донација. Имајући у виду компликовану процедуру 
увоза лекова и релативно ниску вредност набавке (лекови се користе само у болничким 
условима и то за 10 познатих пацијената, са пројектованим увећањем од 20 %, односно за још 
2 пацијента) и услове на тржишту када су у питању антитуберкулотици друге линије, сама 
набавка није посебно атрактивна понуђачима. 

Прекид у континуираном лечењу оболелих од овог веома тешког облика туберкулозе 
угрожава животе оболелих од мултирезистентне туберкулозе и носи висок ризик од настанка 
екстензивно резистентне туберкулозе, која се у веома високом проценту завршава смртним 
исходом и као таква се шири у општој популацији. Стога је неопходна хитна набавка ових 
лекова  који испуњавају стандарде прописане од стране Светске здравствене организације. 
            РФЗО је претходно покушао да, спровођењем отвореног поступка, закључи уговор о 
јавној набавци, али је због немогућности да прихвати понуђене услове јединог понуђача из 
поступка, у ситуацији да хитно реши питање набавке антитуберкулотика друге линије. 
 Сходно  наведеном, Републички фонд се дана 05.02.2014. године обратио Управи за 
јавне набавке са захтевом бр. 404-209/14 од 03.02.2014. године, којим jе тражено мишљење о 
основаности за покретање поступка предметне јавне набавке применом чл.  36. став 1. тачка 3) 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12).  
 Управа за јавне набавке је дана 11.02.2014. године у допису бр- 404-02-384/14 од 
10.02.2014. године доставила мишљење o испуњености  услова за примену преговарачког 
поступка. 

 
   Основни подаци о лицима којима ће Наручилац упутити позив за подношење 
понуда и разлози за упућивање позива тим лицима: 

  Позив за подношење понуда ће бити прослеђен потенцијалним понуђачима који су у 
претходним поступцима јавних набавки нерегистрованих лекова подносили понуду: 

 
             1.  Medikunion d.o.o.  Београд, ул. Љубе Дидића 19. 

      Матични број: 06967191 
      ПИБ: 100352764 
 

              2. Inopharm d.o.o. Београд, Браће Ковач 2 
                  ПИБ: 101743912 
                  Матични број: 17345664 
                   
              3. Farmalogist d.o.o. Београд, Миријевски булевар 3 
                    ПИБ:100270693 
                    Матични број: 17408933 
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