
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ  
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
НАРУЧИЛАЦ:  
Универзитетска дечја клиника из Београда, ул. Тиршова 10 
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: 
www.tirsova.rs 
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА:  
Здравствена установа 
 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуад 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Набавка добара – „Лекова -лек Hycamptin”. 
  
Шифра из Општег речника набавки 33680000 фармацеутски производи. 
 
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ 
ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ: 
Основ за спровођење предметног преговарачког поступка без објављивања јавног 
позива утврђен је у члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени 
гласник РС 124/2012), с обзиром на чињеницу да се ради о детету  коме је терапија 
овим леком ХИТНО потребна и чији живот је угрожен у случају кашњења у 
набавци истог. 
Из наведених разлога, потреба наручиоца за предметним леком не трпи одлагање, 
те се има применити чл. 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени 
гласник РС 124/2012).  
 
НАЗИВ И АДРЕСАЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 
„ЕРМА“, Београд, Аутопут з Нови Сад 96, „ФАРМАЛОГИСТ“ Београд, Миријевски 
булевар бр.3 и „PHOENIX PHARMA“, Београд, Боре Станковића 2. 
 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама 
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд, високо приземље, 
кaнцеларија број 207 – учионица. 
Рок за подношење понуда је 08.04.2014. године, до 9:30 часова. 
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно 
истог дана 08.04.2014. године у 10:30 часова.  
 
 



УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА:  
 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, комисији за 
јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда и преговарања  које мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. У противном наступају 
као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. 
 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  Добрила Лукић, e-mail: dobrila.lukic@udk.bg.ac.rs.  
 
 
 


