
 

08/2 број: 404-1-81-14-6 
06.11.2014. 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 

 Врста предмета јавне набавке: добра  

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет набавке 
Бр. пацијената/ осигураних 

лица 

Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором – за програм произвиђача Fresenius 

182 

 Редни бр. ЈН: 404-3-110/14-94 

 Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији: 
33000000 – Mедицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну 
негу; 85141211 – Услуге кућне дијализе. 

6. 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 непредвиђеним догађајима, 
чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да 
поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које 
оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем.  

Поред наведеног бројни су разлози који иду у прилог и оправдавају примену ове врсте 
поступка. 

Наиме, терапија перитонеумском дијализом о трошку средстава обавезног здравственог 
осигурања подразумева употребу раствора који се налазе на Листи лекова који се који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ 
бр. 58/13, 61/13-исправка, 76/13 и 100/13). На територији Републике Србије постоје два 
програма перитонеумске дијализе – Fresenius и Baxter. Оба програма, поред осталог, 
обухватају и терапију глукозним растворима који се налазе на листи лекова.  

Према подацима Републичког фонда на програму перитонеумске дијализе са глукозним 
растворима произвођача Fresenius налази се 182 пацијената, док се на програму 
перитонеумске дијализе са глукозним растворима произвођача Baxter налази 144 
пацијената.  

Републички фонд је Одлуком директора бр. 404-1-49/14-1 од 22.04.2014. године покренуо 
отворени поступак за јавну набавку материјала за перитонеумску дијализу за период од 
годину дана, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
бр. 124/12).  
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Дана 02.06.2014. године, у предметном поступку јавне набавке уложен је захтев за заштиту 
права који је сходно члану 150. став 1. ЗЈН задржао даље активности наручиоца у 
предметном поступку. Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки бр. 4-00-1364/2014 од 30.06.2014. године (код наручиоца примљено дана 
11.07.2014. године), исти је одбијен, а наручилац је наставио са даљим активностима у 
поступку предметне јавне набавке. 

На састанку поводом отварања понуда понуђач „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. je у 
оквиру своје понуде за партију 1 - Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску 
дијализу са глукозним раствором - за програм произвиђача Fresenius, понудио растворе  
Balance 2500ml (ЈКЛ: 9175700 - Balance 1,5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma,  ЈКЛ: 9175701 - 
Balance 2,3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma и ЈКЛ: 9175702 - Balance 4,25% glukoze, 1.25 
mmol/l kalcijuma) који се не налазе на важећој Листи лекова који се прописују и издају на 
терет средстава обавезног здравственог осигурања. Имајући у виду да је ово била и једина 
понуда за партију 1, Комисија за предметну јавну набавку је директору Републичког фонда 
предложила обуставу поступка јавне набавке за партију 1. 

Према подацима Републичког фонда на програму перитонеумске дијализе са глукозним 
раствором произвођача Fresenius налази се 11 пацијената за чије лечење су прописане 
кесе глукозног раствора од 2,5 литара (7 пацијената који се лече у складу са процедуром 
CAPD 1B и 4 пацијента који се лече у складу са процедуром CAPD 1D) и 171 пацијент за 
чије лечење су прописане кесе глукозног раствора од 2,0 литара. Да би се обезбедио 
континуитет у лечењу ових пацијената неопходно је што хитније обезбедити кесе глукозног 
раствора од 2,5 литара у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе 
које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/12, 41/13, 36/14 и 37/14) и важећом Листом лекова. Кесе глукозног раствора од 2,0 
литара налазе се на листи лекова и за њих постоји дозвола за стављање у промет АЛИМС-
а, те у овој ситуацији исти нису спорни.  

Имајући у виду да смо обавештени од стране понуђача „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. 
дописом бр.2664 од 05.08.2014. године да ће предметно средство бити замењено 
савременијим и квалитетнијим раствором CAPD Stay Safe 2500 ml током 2015. године, али 
да су они у могућности да понуде кесе глукозног раствора од 2,5 литара и то CAPD 2 Stay 
Safe 2500 ml, CAPD 3 Stay Safe 2500 ml и CAPD 4 Stay Safe 2500 ml, које се тренутно 
налазе на листи лекова и које одговарају техничким карактеристикама предмета набавке, 
Републички фонд покреће предметни поступак како би се за 7 пацијената, који се налазе на 
одговарајућем програму дијализе, што пре обезбедили ови раствори. Међутим, како је 
Решењима АЛИМС-а бр. 4692/2009/12, 4694/2009/12 и 4696/2009/12 за стављање у промет 
наведених раствора истекло дана 08.09.2014. године, а Закон о лековима и медицинским 
средствима дозвољава да се добро прометује 6 месеци након истека дозволе, Наручилац 
покреће поступак у циљу обезбеђивања предметних добара, под условом да понуђач 
достави доказ да за тачно дефинисан број пацијената има на стању довољне количине 
раствора.   

За растворе Balance 2500ml понуђач „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. је поднео захтев 
за стављање на листу лекова тек 17.07.2014. године, због чега није могао да буде укључен 
у нову листу лекова. Предлог нове Листе лекова, који је усвојен дана 25.07.2014. године од 
стране Управног одбора Републичког фонда, послат је Министарству здравља на 
сагласност. Како је извесно да у наредна три до четири месеца, због комплексности 
процедуре неће бити промена у листи, јасно је да је понуђач „Fresenius Medical Care Srbija“ 
d.o.o. у могућности да понуди само растворе CAPD Stay Safe 2500 ml. 

Имајући у виду све напред наведено, као и ценећи чињеницу да је осигураним лицима 
Републичког фонда за здравствено осигурање неопходно омогућити континуирано и 
ефикасно пружање предметне услуге и адекватно и правовремено снабдевање осигураних 
лица оболелих од хроничне бубрежне инсуфицијенције, сходно члану 3., 22. и 24. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр.107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 
57/11 и 119/12), Републички фонд не може да поступи у роковима одређеним за отворени 
поступак. У складу са тим, Републички фонд се дана 25.08.2014. године захтевом бр. 404-
1453/14, а затим дана 11.09.2014. године и допуном захтева бр. 404-1453/14-2 обратио 
Управи за јавне набавке за добијање позитивног мишљења за покретање поступка јавне 
набавке применом чл. 36. став 1 тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", бр. 124/12). 

Управа за јавне набавке је дописом бр. 404-02-3094/14 од 01.10.2014. године дала 
позитивно мишљење на напред наведени захтев Републичког фонда за здравствено 
осигурање. 
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7. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

7.1  Fresenius Medical Care Srbija d.o.o., Београдски пут бб , Вршац (Јурија Гагарина 11-11а, 

Београд) 

 

  


