
 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. Х.17./2020 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ 

Прокупље, Ћирила и Методија бр. 4  

Број: 57. 

Датум: 02.04.2020  

На основу члана 36. став 1. тачка 3 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 

68/15; у даљем тексту: ЗЈН)  

Дом здравља Прокупље 

Прокупље, Ћирила и Методија бр. 4 

www.domzdravljaprokuplje.rs  

oбјављује  

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  

за јавну набавку ЦР систем за дигитализацију аналогног РТГ апарата и аквизициона станица, број 76/20  

Предмет набавке:  

Предмет набавке су добра - ЦР систем за дигитализацију аналогног РТГ апарата и аквизициона станица, за 

потребе Дом здравља Прокупље.  

Назив и ознака из Општег речника набавки: 33100000 Медицинска опрема.  

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

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020. године ("Службени гласник РС", бр. 29/2020, 

Одлуке Владе РС о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу 05 број 53-

2281/2020 oд 10.03.2020. године (“Службени гласник РС", бр. 23/20), Инструкције Министарства здравља, oд 

24.03.2020. године, Инструкције о поступању свих Домова здравља на територији Републике Србије ради 

спречавања ширења инфекције на територији Републике Србије бр. 0012-101-53/2020 oд 11.03.2020. године, а 

услед изузетне хитности проузроковане актуелном епидемиолошком ситуацијом – пандемијом коронавируса 

чије наступање ни у ком случају није зависило од воље наручиоца, наручилац није у могућности да поступи у 

роковима одређеним за отворени поступак, те је неопходно у што краћем року спровести преговарачки 

поступак без објављивања позива за подношење понуда за набавку ЦР систем за дигитализацију аналогног 

РТГ апарата и аквизициона станица. Услед новонастале ситуције и уведеног ванредног стања у земљи 

изазвано COVID-19, Дом здравља Прокупље добило је инструкције од Министарства здравља од 24. марта 

2020. године, да је непоходно обезбедити РТГ плућа у тријажним амбулантама. Рок за примену ових мера 

одмах. 

РТГ апарат који се налази код нас у Дому здравља није у функцији тако да нам је потребна хитна набавка  „ЦР 

систем за дигитализацију аналогног РТГ апарата и аквизициона станица“ за постојећи РТГ апарат.  



ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

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

''Ivex Group'' doo 

ул Ресавска бр.76, 11000 Београд  

office@ivexgroup.com 

 

''Alpha Imaging''  

ул. Тошин Бунар 6, 11080 Београд  

aimaging@alphaimaging.rs  

 

„Medial Group“ doo 

ул Булевар Арсенија Чарнојевића 74/2  11000 Београд  

gordana.konatar@medial.rs 

 

 

 

 

 

          Директор  

 

         ____________________________ 

                др Зорица Момчиловић 
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