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Број: 5/20/1-409 
Дана: 21.02.2020. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  
 

О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Адреса наручиоца: 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 

Интернет страница наручиоца: www.onk.ns.ac.rs 

Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: Добра 

Број јавне набавке: 13-2020-П-02 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

опис предмета набавке, назив: маске хируршке, мантили заштитни и каљаче, од флиса 

ознака из општег речника набавке: 33140000 - медицински потрошни материјал 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену: 

Правни основ: члан 36. став 1. тачка 3) ЗЈН 

Образложење захтева: Синофарм доо, Косте Нађа 31, Београд, доставио је дана 
04.02.2020. године, „Обавештење о наступању више силе као непредвиђеног и 
неотклоњивог узрока кашњења продавца у испуњењу обавеза по уговору (Веза бр. 
Уговора) и самим тим као захтева за продужење уговореног рока испоруке“, којим 
обавештава Институт за онкологију Војводине да су због пандемије „Корона“ вируса, 
надлежни органи у НР Кини донели уредбе којима је до даљњег наређена обустава рада и 
уведено ванредно стање у регионима где се налазе седишта фабрика које производе 
медицинска средства која су предмет оквирних споразума и уговора које су закључили 
Институт за онкологију Војводине, као наручилац  и Синофарм, Београд као добављач.  

Надаље, по захтеву наручиоца број 5/20/1-331 од 07.02.20202. године, Синофарм, Београд 
доставио је дана  11.02.2020. године, Одговор број 83, којим обавештава Институт да до 
престанка управних мера у НР Кини неће бити у могућности да испоручује маске 
хируршке од флиса на везивање и на гумицу, мантиле од флиса и каљаче од флиса, све 
наведено уговорено по оквирном споразуму број 110/2019 и  уговорима број 421/2019, 
501/2019, 042/2020. 

О напред наведеном, Институт је дана 14.02.2020. године, дописом број 4/20/1-466,  
обавестио Министарство здравља, Покрајински секретаријат за здравство, Републички 
фонд за здравствено осигурање и Филијалу за јужнобачки округ Нови Сад.  
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Спровођење поступка јавне набавке у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН, неопходно 
је да би се обезбедила медицинска средства (маске, мантили и каљаче од флиса) за које је 
извесна немогућност испоруке по важећим уговорима све  до окончања управних мера у 
НР Кини, а постојеће залихе Института су за најдуже месец дана.  

 

 

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

Ecotrade BG doo, Страхињића Бана 3, 18000 Ниш,  

Медилабор доо, Мичуринова 52, 21000 Нови Сад,  

Phoenix Pharma doo, Боре Станковића 2, 11030 Београд 

Premium Surgical Company doo, Светозара Марковића 1/7, 11000 Београд 

 Стига доо, Болманска 8, 21000 Нови Сад 

Vicor doo, Булевар Маршала Толбухина 42, 11070 Нови Београд 

Neomedica doo, Балканска 2/1, 11000 Београд 

B.Braun Adria RSRB doo, Đorđa Stanojevića 14, 11070 Београд 

Гален – Фокус доо, Хаџи Милентијева 34, 11000  Београд 

Intrex doo, Далматинска 17, 21000 Нови Сад 

Пан Стар доо, Которска 61б, 21000 Нови Сад 

Neomedica doo, Косовска 25, 21000 Нови Сад 

Sn Medic doo, Сурчински пут 11Г, 11070 Нови Београд 

Кепром доо, Главна 18, 11080 Београд 

Фармалогист доо, Миријевски булевар 3, 11000 Београд. 

 


