
 

 
08 број: 404-1-72/14-5 
24.09.2014. године  
 
 
 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12), 
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:  

 Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE 

 33600000 – фармацеутски производи 

Предмeт набавке Јед. мере Коли-
чина 

Шифра из 
ОРН 

Тубуларни графтови за дечију 
кардиохирургију PTFE ком 30 33600000 

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

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 валвула и рингова за 2014. годину на основу члана 17а Уредбе о планирању и 
врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник бр. 29/2013, 
49/2013, 51/2013-испр. и 86/2013). 

Републички фонд за здравствено осигурање је благовремено дана 13.01.2014. године 
покренуо поступак јавне набавке уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 
2014. годину за потребе здравствених установа са којима има закључен уговор о пружању 
здравствене заштите. 

Овим поступком планирана је набавка и уградног материјала који се користи у операцијама 
из педијатријске кардиохирургије. 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, дана 14.03.2014. године донета је 
одлука о обустави поступка за Тубуларне графтови за дечију кардиохирургију PTFE, из разлога 
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што није била прибављена ни једна понуда и комисија за предметну јавну набавку није била у 
могућности да директору Републичког фонда предложи доношење Одлуке о закључењу оквирног 
споразума, будући да није био испуњен услов предвиђен чл. 107 ст. 3 Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12). 

Дана 09.04.2014. године Републички фонд је поново покренуо отворени поступак јавне 
набавке уградног материјала у кардиохирургији за 4 партије. Како за тубуларне графтове за 
дечију кардиохирургију PTFE није прибављена ниједна понуда, поступак јавне набавке је поново 
обустављен. 

Имајући у виду да у наведеном поступку није обезбеђен неопходан материјал за обављање 
операција из педијатријске кардиохирургије, те да ситуација постаје забрињавајућа, Републички 
фонд је сматрао да мора хитно да предузме активности како би се обезбедило снабдевање 
здравствених установа предметним материјалом. 

У циљу предузимања активности неопходних за обезбеђење предметних графтова, 
Републички фонд се дана 12.06.2014. године обратио потенцијалним понуђачима са молбом за 
доставу информације да ли неко од њих има важеће решење о упису у регистар медицинских 
средстава, као и да ли су исти овлашћени представници произвођача. Допис је прослеђен на 
адресе следећих привредних друштава: INTREX d.o.o., АUSTROLINE d.o.o., BIMED d.o.o., 
BIOSTENT d.o.o., BIOMEDICA MP d.o.o., DENTA BP PHARM d.o.o., GOSPER d.o.o., DIJAMED 
d.o.o., ALTA d.o.o., VICOR d.o.o., MEDINIC d.o.o., TREVIS MEDICAL d.o.o., MARK MEDICAL d.o.o. и 
PROSPERA d.o.o. 

Од наведених потенцијалних понуђача, једино је Prosperа d.o.o. дана 06.08.2014. године 
обавестила  Републички фонд да су у могућности да испоруче тубуларне графтове за дечију 
кардиохирургију од представништва фирме Goretex у Мађарској. Такође, доставили су техничку 
спецификацију за предметне графтове и потврдили да имају важеће Решење о упису 
медицинског средства Агенције за лекове и медицинска средства, CE и друге сертификате.  

Сходно томе, Републички фонд је сматрао да је  неопходно покренути преговарачки 
поступак без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 3. из 
разлога што због хитности, која није у било каквој вези са наручиоцем није могуће поступити у 
роковима предвиђеним за отворени поступак.  

Обзиром на напред наведено, Републички фонд се дана 01.09.2014. обратио Управи за 
јавне набавке за добијање мишљења о основаности примене преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом  36. став 1. тачка 3. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12). 

Управа за јавне набавке је дописом бр. 404-02-3091/13 од 05.09.2013. године дала 
мишљење о испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда у складу са чланом  36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. 

 

8. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:  
8.1  Prosperа d.o.o., Булевар Краља Александра 309, Београд 
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 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


