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На основу члана 36. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), а на захтев Института за 

онкологију и радиологију Србије, број 4346-01 од 28.11.2019. године Управа за јавне 

набавке даје следеће: 

 

М и ш љ е њ е 

 

            ОСНОВАНА је примена преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН, за јавну набавку 

добара, лека Palbociklib у количини од 21 капсула X 125 mg. 

 

                                                       О б р а з л о ж е њ е  

 

 Дописом, број 4346-01 од 28.11.2019. године, који је у Управи за јавне 

набавке примљен дана 2.12.2019. године, наручилац Институт за онкологију и 

радиологију Србије, обратио се захтевом за мишљење о основаности примене 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђеног 

чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН.  

            Предмет наведеног захтева за мишљење је јавна набавка добара, лека 

Palbociklib у количини од 21 капсула X 125 mg. 

            У образложењу захтева за мишљење наручилац је, као околност којом се 

оправдава примена преговарачког поступка по хитности, навео да је из разлога хитне 

примене истог у пружању здравствене услуге пацијенту, а имајући у виду 

здравствено стање пацијента и спречавање наступања евентуалних нежељених 

последица по здравствено стање пацијента потребно да се изврши набавка 

предметног лека. Даље је навео да је примарно онколошко лечење започело дана 

1.10.2012. године. Након вишегодишњих терапијских поступака, лечење је 



настављено системском хормонском терапијом Faslodexom, од јануара до септембра 

2019. године када је регистрована прогресија болести. Такође се наводи да је према 

према Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног 

здравственог осигурању и партиципацији за 2015. годину утврђено да лек који није 

на Листи лекова обезбеђује здравствена установа секундарног или терцијерног нивоа 

здравствене заштите на основу три услова: мишљења три лекара одговарајуће 

специјалности са образложењем да је лек неопходан за лечење, да не постоји други 

одговарајући лек на Листи лекова по генеричком имену лека и да су исцрпњене све 

друге терапијске могућности које потписује директор установе или лице које 

овласти. 

У прилогу захева наручилац је доставио:  

- Конзилијарну одлуку од дана 28.11.2019. године и 

-Допис Клинике за медикалну онкологију Института за онкологију и радиологију 

Србије бр. 20-3755 од 28.11.2019. године. 

 Чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН прописано је да наручилац може спроводити 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, 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. 

 Ставом 2. истог члана ЗЈН предвиђено је да је наручилац дужан да пре 

покретања преговарачког поступка из става 1. тач. 2) до 6) захтева од Управе за јавне 

набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка.  

 Ставом 4. истог члана ЗЈН прописано је да је Управа за јавне набавке дужна 

да у року од десет дана од дана пријема комплетног захтева из става 2. овог члана, 

испита постојање основа за спровођење преговарачког поступка, а током 

испитивања може од наручиоца захтевати додатне информације и податке 

неопходне за утврђивање чињеница које су од значаја за давање мишљења. 

            Управа за јавне набавке је размотрила наводе из захтева и утврдила да постоје 

ванредне околности, односно непредвиђени догађаји, чије наступање ни у ком 

случају није зависило од воље наручиоца, а због којих наручилац није у могућности 

да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Наиме, 

из приложене документације произлази да је потребно да се даље лечење пацијента 

наведеног у приложеној документацији настави применом лека Palbociklib у 

количини од 21 капсула X 125 mg према утврђеном протоколу, с обзиром на то да су 

исцрпљене све друге терапијске опције. Имајући у виду да предмет јавне набавке 

представљају лекови који се не налазе на Листи лекова, који се употребљавају само 

наменски за тачно одређеног пацијента у ситуацији када су искључене друге 

могућности лечења, из наведеног се може закључити да околности услед којих је 

настала потреба за хитном набавком имају карактер непредвидљивих околности, 

које су наступиле независно од воље наручиоца. Осим тога, из околности да предмет 

јавне набавке представља лек који је неопходан за лечење пацијената код којих су 

искључене друге могућности лекова, може се закључити да наручилац није у 

могућности да за набавку истог поступи у роковима одређеним за отворени или 



рестриктивни поступак. С обзиром на све напред наведено, мишљења смо да је за 

предметну јавну набавку  основана примена преговарачког поступка прописаног 

чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН.  

Посебно напомињемо да је мишљење Управе засновано на оцени 

испуњености формално правних услова за примену преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда. Датим мишљењем Управа ни на који 

начин не улази у питање целисходности јавне набавке за коју наручилац намерава да 

спроведе преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. 

            Указујемо вам да је приликом спровођења преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда по основу хитности, наручилац дужан да 

обезбеди ефективну конкуренцију, сагласно члану 36. став 8. ЗЈН као и да обезбеди 

да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене, те да са дужном пажњом 

проверава квалитет предмета јавне набавке. 
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