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На основу предлога Сектора за фармацију инт.бр.8320-5 од 07.08.2012. године и члана 79.
става 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије д о н о с и м
ОДЛУКУ:
1. Обуставља се преговарачки поступак без објављивања јавног позива: Имуноглобулин – ATG –
Fresenius S Fresenius Biotech, покренут одлуком инт.бр.8320 – 2 од 03.08.2012. године.

2.Одлуку доставити понуђачу „Fresenius Medical Care Srbija“ д.о.о. из Београда, у року од
3 дана од дана доношења.
О б р а з л о ж е њ е:
На основу предлога Сектора за фармацију инт.бр.8320-1 од 01.08.2012. године, донета је Одлука
инт.бр.8320–2 од 03.08.2012. године којом се покреће преговарачки поступак без објављивања
јавног позива : набавка Имуноглобулина – ATG – Fresenius S Fresenius Biotech имајући у виду да
је исти био неопходан за лечење болесника са веома тешком апластичном анемијом, а да је једини
регистровани лек у Србији из групе селективних имуносупресива и да се налази на листи лекова
који се издају на налог (листа Б).
Такође, сачињена је конкурсна документација и упућен је позив за преузимање документације
инт.бр.8320-4 од 03.08.2012. године понуђачу „Fresenius Medical Care Srbija“ д.о.о. из
Београда који је ексклузивни заступник инопроизвођача „Fresenius Biotech“ из Немачке.
Како је у међувремену, тј 06.08.2012. године дошло до реализације годишњег плана набавки за
2012. годину, те да је Министарство одбране – Фонд СОВО закључило уговор о јавној набавци
предметног имуноглобулина, стекли су се услови за обуставу поступка јавне набавке из члана 79.

става 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије имајући у виду да је престала
потреба наручиоца за предметном набавком.
Правна поука: Против ове одлуке, може се поднети захтев за заштиту права у року од 8
дана од дана достављања.
ЗС/СО.
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