
 

Сектор за јавне набавке 
08/2 број: 404-1-59/15-5 
27.08.2015.године 
Јована Мариновића 2  
Б е о г р а д 
 
 
 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

За јавну набавку Лекови са Б и Д Листе лекова: protamin 

 

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 и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати 
здравствене установе.  

Редни број јавне набавке: 404-3-110/15-73 

5. Предмет јавне набавке: Лекови са Б и Д Листе лекова: protamin 

6. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

              

Предмет набавке Фармацеутски облик 
Јачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина 

Процењена 
вредност 

protamin rastvor za injekciju 50mg/5ml ампула 15.000 12.675.000,00 

 

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

 
8. 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.  

  Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) спроводи 
централизоване поступке јавних набавки за потребе здравствених установа из Плана мреже, у складу 
са чланом 17б Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне 
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набавке („Службени гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13 и 119/14) (у даљем тексту: 
Уредба), коју доноси Влада Републике Србије.    

  У складу са наведеном Уредбом, Републички фонд је спровео два отворена поступака јавне 
набавке лекова са Б Листе лекова, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/12 и 14/15), које су обухватале и лек protamin и покушао да предметни лек учини доступним 
здравственим установама.   
 Први поступак јавне набавке предметног лека обустављен је из разлога што није достављена 
ниједна понуда. У поновљеном поступку јавне набавке, наручилац је примио једну понуду, која је 
оцењена као неприхватљива, у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама, из 
разлога што је иста изнад процењене вредности јавне набавке, за тај лек. Понуђач који је доставио 
понуду за лек protamin, нудио је нерегистрован лек са Д Листе лекова, који нема дефинисану цену, а 
из разлога што лек са Б Листе лекова, који производи Galenika a.d. Београд, тренутно није доступан, о 
чему је Републички фонд за здравствено осигурање обавештен. Наручилац, иако се ради о изузетно 
важном леку, није био у могућности да примени члан 107. став 4. Закона о јавним набавкама јер је 
понуђена цена вишеструко већа од процењене вредности јавне набавке за тај лек.  

Дана 27.5.2015. године Републички фонд је примио допис произвођача Galenika a.d. Београд, 
код Наручиоца заведен под бројем 404-675/15, у којем се наводи да ће производња предметног лека 
моћи да започне у септембру 2015. године, а да ће исти, због неопходних анализа, бити доступан 
здравственим установама у јануару 2016. године.  
 Имајући у виду значај обезбеђивања лека protamin Републички фонд је сматрајући да је 
неопходно исти набавити за период до јануара 2016. године, односно до тренутка када ће лек бити 
произведен и обезбеђен од стране произвођача Galenika a.d. Београд и то по цени која не сме да 
прелази цену из Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 

осигурања, покренуо, на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке, преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 3. Закона 
о јавним набавкама.  
 Републички фонд је поменути лек набавио за период од 7 месеци, одн. од јула 2015. до 
јануара 2016. године. Одлука о додели уговора број 404-1-47/15-24 донета је дана 17.6.2015. године и 
уговор је додељен Добављачу PANONIJA PHARM d.o.o., ул. Венац Војводе Степе Степановића бр. 22, 
Сомбор.    
 Међутим, Републички фонд је дана 26.8.2015. године примио писано обавештење од 
Добављача PANONIJA PHARM d.o.o. да није у могућности да испуни своју уговорну обавезу и 
испоручи уговорени лек  у складу са уговoрима закљученим са здравственим установама, на основу 
спроведеног преговарачког поступка јавне набавке предметног лека, број 404-3-110/15-56. Наиме, као 
што је наведено у достављеној изјави, серија увезеног лека не испуњава захтеве фармакопеје у 
погледу испитивања оптичке ротације, те сходно томе није обезбеђен сертификат анализе лека, 
односно није обезбеђена законом предвиђена документација за промет нерегострованих лекова.  
 Имајући у виду значај обезбеђивања лека Републички фонд сматра да је неопходно исти 
набавити за период до јануара 2016. године, односно до тренутка када ће лек бити произведен и 
обезбеђен од стране произвођача Galenika a.d. Београд и то по цени која не сме да прелази цену из 
Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.  
 Наиме, због деловања као моћни антидот за хепарин, protamin се, осим у преоперативном и 
постоперативном периоду, користи и након дијализе бубрежних болесника, као и код већих крварења 
насталих као последица предозирања хепарином. Како је лек неопходан за рад кардиоваскуларних 
клиника у Србији, његов недостатак зауставља обављање хируршког програма, а самим тим 
онемогућава исте у обављању делатности.  
 Имајући у виду да Републички фонд за здравствено осигурање мора обезбедити несметан рад 
здравствених установа, а све у смислу поштовања чл. 178. став 3. Закона о здравственом осигурању 
(„Службени гласник РС” бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12 и 99/14), одн. 
законске обавезе даваоца здравствених услуга да осигураним лицима мора обезбедити потребне 
лекове, Наручилац сматра да постоје објективне околности које оправдавају примену члана 36. став 1 
тачка 3. Закона о јавним набавкама, које никако нису на страни наручиоца, у циљу покушаја што бржег 
обезбеђења снабдевања предметним леком. Предметни лек би био обезбеђен за период од 5 (пет) 
месеци. 
 Ово нарочито из разлога што, сходно члану 212а Закона о здравственом осигурању 
здравствене установе из Плана мреже не могу да набављају робе и услуге за које Републички фонд, у 
име и за рачун тих установа, спроводи централизоване јавне набавке. 
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9.  Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

            Позивe за подношење понуда Републички фонд ће послати добављачима за које поуздано зна 
да се баве увозом нерегистрованих лекова и то: 

 

 

                                                                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

57015.87/119 

Р.Б. Назив добављача Адреса 

1. „Licentis“ d.o.o. Тошин бунар бр. 272, Нови Београд 

2. „Ino-pharm“ d.o.o. Браће Ковач бр. 2, Београд 

3. „Medikunion“ d.o.o. Љубе Дидића бр.19, Београд 


