
На основу чл. 36. и ПРИЛОГА 3Е Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015), Општа болница Панчево објављује: 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА (ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА) 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Општа болница Панчево, улица Милоша Требињца број 11, 26000 Панчево, интернет страница: 
www.bolnicapancevo.rs 

 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА 
 

Здравствена установа 
 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке ППБОП 03/20 је набавка добара – Реагенси за испитивање хемостазе 

на апаратима TOP 350 i  ELIT PRO. 

Назив и ознака из Општег речника набавке: Реагенси и контрасти, 33696000-5. 

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 
4. ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ ОПРАВДАВАЈУ 

ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ: 

 
Члан 36. став 1. тачка 3. и тачка 2. ЗЈН-а: 

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; 

Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога 

повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач. 

Предметна набавка је првобитно планирана као централизована јавна набавка коју спроводи 

Републички фонд за здравствено осигурање. Позив за подношење понуда објављен 22.11.2019. 

године. Дана 04.02.2020. године објављена је одлука о обустави поступка јавне набавке. Након 

тога РФЗО је упутио допис под бројем 404-138/20 од 10.02.2020. године свим филијалама које су 

исти проследиле здравственим установама, у ком је под напоменом број 2 наведено да је 

неопходно да здравствене установе саме набаве количине за наредни период до окончања новог 

поступка јавне набавке. 

По сазнањима наручиоца и доступној документацији привредно друштво ,,Makler”  д.о.о. Београд 

једини је дистрибутер добара која су предмет ове јавне набавке на територији Републике Србије и у 

питању је затворени систем. 

 

5. НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

1. ,,Makler” d.o.o. улица Београдска број 39, Београд 

http://www.bolnicapancevo.rs/
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