
 

 
 

08/2 број: 404-1-6/20-7 
 13.03.2020. године 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОСТУПКА 

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: Лична и друга 
заштитна опрема, бр. ј.н. 404-3-110/20-6 

    18143000 – Заштитна опрема 

7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену: Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) у складу са 
чланом 233. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 25/19), спроводи 
централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа из Плана мреже здравствених 
установа, са којима има закључене уговоре поводом остваривања права на здравствену заштиту. 

Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке 
((„Службени гласник РС“ број 34/19, 64/19, 17/20 и 21/20) у даљем тексту: Уредба), дефинисане су 
врсте роба и услуга за које Републички фонд за здравствено осигурање спроводи централизоване 
јавне набавке. 

Имајући у виду да се централизованим спровођењем јавне набавке, могу се остварити 
значајне уштеде, већа ефикасност и континуитет у снабдевању, уз поштовање принципа 
економичности и ефикасности, недискриминације и једнакости понуђача, дат је предлог за измену 
Уредбе на начин да се у надлежност Републичког фонда стави спровођење поступка јавне набавке 
личне и друге заштитне опреме. 

Дана 06.03.2020. године, у „Службеном гласнику РС“ број 21, објављена је допуна Уредбе 
којом је одређено да Републички фонд централизовано спроводи поступак за личну и другу заштитну 
опрему. 

Имајући у виду да је Влада Републике Србије донела Одлуку о проглашењу болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу (,,Сл. Гласник РС“ бр. 23/20 од 10.03.2020. године), 
као и да су у Републицији Србији регистровани случајеви особа заражених наведеним вирусом, у 
циљу адекватног спречавања ширења болести, у овом тренутку неопходно је у централизованој јавној 
набавци хитно обезбедити следећу опрему: једнократне комбинезоне са капуљачом, једнократне 
мантиле, маске са филтером, заштине наочаре и заштитне визире, за све здравствене установе 
примарног, секундарног и терцијарног нивоа у Републици Србији из Плана мреже. 

Будући да наручилац није могао објективно очекивати наступање проглашења болести COVID-
19 изазване корона вирусом, заразном болешћу, а чији спречавање и сузбијање је од интереса за 
Републику Србију, односно да би недостатак наведених добара онемогућио пружање адекватне 
здравствене заштите осигураним лицима и могао озбиљно угрозити живот и здравље пре свега 
запослених у здравственим установама и пацијената, посебно имајући у виду да је корона вирус који 
је изузетно вирулентан, регистрован и у Републици Србији, неопходно је да се иста хитно обезбеде, 
из ког разлога је оправдана примена преговарачког поступак без објављивања јавног позива на основу 
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члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 
68/15). 

8. Назив и адреса лица  којима ће наруцилац послати позив за подношење понуда:  

 

 

9.  Остале информације: Лице за контакт: Катарина Думнић 

• путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 

• путем е маил-а: cjn.sanitet@rfzo.rs , 

• Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 07:30 до 15:30 
часова, од понедељка до петка. 
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Р.Б. 
Назив потенцијалног 

понуђача 
Е-mail адреса Улица и број 

1. MBS TEHNO d.o.o. info@mbstehno.co.rs 
Српских владара бр. 19, 
Петровац 

2. GALENIKA TEHNOPLAST d.o.o. galenikatehnoplast.pr@gmail.com Кичевска бр. 17, Београд 

3. GALENIKA PHARMACIA d.o.o. info@galenikapharmacia.co.rs 
Др. Драге Љочић бр. 3, 
Београд 
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