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Дел. бр.: 10/594 

Датум: 16.08.2013. 
 

 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА JAВНОГ 
ПОЗИВА 

 
 

Назив наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан 

Чупић“ 

Адреса наручиоца:Нови Београд, Радоја Дакића 6-8 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

Врста наручиоца: здравство 

Врста предмета - Добра: Лекови 

Поцењена вредност набавке је 220.000,00 дин без ПДВ-а 
33600000 фармацеутски производи 

Основ за спровођење преговарачког поступка 

основ: члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 

124/2012)- : 

aко 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.  

Предметна набака покреће  се из разлога неопходности набавке добара – лекова: ImunoHbs 

серуме за 6 болесника, код којих је у току цитостатско лечење, с обзиром на новонасталу 

епидемиолошку ситуацију. 

Наиме, код једног детета кojе јe лежало је на одељењу хематологије I, а контролисано 

преко дневне болнице jе током хоспитализације дошло дo развоја акутног облика 

хепатитиса Б. Приморани смо да интензивирамо пасивну профилаксу и да свим 

пацијентима који су антиХБс негативни дајемо пасивну профилаксу шест недеља уместо 

планираних 8.  

Због такве новонастале ситуације планиране количине по јавној набавци број 29/2013,  нам 

нису довољне и потребно је спровести поступак по хитности.  

Сходно свему наведеном, предлажемо да нам се као Наручиоцу и здравственој установи од 

јавног значаја која лечи децу из целокупне Републике Србије, као и из Региона, достави 

позитивно мишљење којим се потврђује основаност за покретање преговарачког поступка 

без објављивања јавног позива, по чл.36, став 1, тачка3, на основу чега би се набавиле 

тренутно неопходне количине лекова за лечење наведених пацијената. 

Назив и адреса понуђача којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

„Маклер“,Београд, Београдска 39 

„Институт за трансфузију крви Србије“, Београд, Светог Саве 39, 

„Беохем 3“, Београд, Трстењакова 9 

 

Остале информације: контакт особа Весна Павловић, Маја Алексић, тел.  011/3108-250. 
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