
 

 
08/2 Број: 404-1-88/19-144/1 
12.01.2021. године  
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д 
  

 
 

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ 
 

- за партију 60 - 
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд  

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

6. Врста предмета јавне набавке: добра 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке Материјал за дијализу, за партију 60 је: 
 

Број 
партије 

Назив партије 
Јединица 

мере 
Количина 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена укупна 
вредност без ПДВ-а 

60 
Sredstvo za hladnu 
sterilizaciju mašine 10kg 
(Fresenius) ili odgovarajuće 

kom. 6.680 14.400,00 96.192.000,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33000000 – Mедицинска опрема, фармацеутски производи 
и производи за личну негу 

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-93 

8. Процењена вредност јавне набавке за партију 10: Дата је у тачки 7. овог Обавештења. 
 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 2 понуде 
 

10. Разлог за обуставу поступка:  

 Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је 
Одлуком директора број 404-1-88/19-1 од 25.12.2019. године покренуо отворени поступак јавне 
набавке Mатеријал за дијализу, број ЈН 404-1-110/19-93, у складу са чланом 32. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), а  на основу Уредбе о планирању и 
врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (’’Службени гласник РС'' бр. 
34/19, 64/19, 17/19 и 21/19).  

Предмет јавне набавке обликован је у 71 партију. 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
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За партију 60 -  Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10kg (Fresenius) ili odgovarajuće, позив за 
подношење понуде, бр. 404-1-88/19-10 и конкурсна документација, објављени су на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници наручиоца 23.3.2020. године. 

Дана 14.4.2020. објављено је обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, на основу 
којег је наручилац зауставио активности у поступку за предметну партију 60, док је за остале партије 
поступак отварања понуда одржан и дана 28.4.2020. донета је одлука о закључењу оквирног 
споразума број 404-1-88/19-61 и дана 22.5.2020. године одлука број 404-1-88/19-78. 

На основу одлуке Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 
5.5.2020. године, бр. 4-00-299/2020, којом је усвојен поднети захтев за заштиту права у предметном 
поступку јавне набавке као основан и делимично поништен отворени поступак јавне набавке 
Материјал за дијализу, бр.ј.н. 404-1-110/19-93, у делу сачињавања конкурсне документације за партију 
60- Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10kg (Fresenius) ili odgovarajuće, наручилац је наставио са 
активностима у поступку и објавио Обавештење о продужењу рока бр. 404-1-88/19-82 од 28.5.2020. 
године и измене конкурсне документације. 

 Међутим, пре истека рока за подношење понуда, уложен је захтев за заштиту права, дана 
15.6.2020. године, за партију 60- Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10kg (Fresenius) ili odgovarajuće. 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је дана 24.7.2020. године 
доставила наручиоцу Решење бр. 4-00-479/2020 од 13.7.2020. године којим се одбија поднети захтев 
за заштиту права у предметном поступку јавне набавке, као неоснован. 

Сходно томе, наручилац је наставио са активностима у поступку јавне набавке Материјал за 
дијализу, бр. ЈН 404-1-110/19-93 и дана 7.8.2020. године одржао  поступак отварања понуда у 
предметној јавној набавци, о чему је сачињен записник о отварању понуда бр. 404-1-88/19-117. 

Имајући у виду да су достављене 2 понуде и то понуде понуђача FRESENIUS MEDICAL CARE 
Srbija d.o.o. и Заједничка понуда DЕconta Pro d.o.o. и Tehnomed d.o.o., наручилац је у складу са 
одредбама конкурсне документације, у фази стручне оцене понуда, спровео поступак тестирања 
достављених узорака за партију 60 - Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10kg (Fresenius) ili 
odgovarajuće. 

 Након тога, дана 16.9.2020. године, поднет је још један захтев за заштиту права, и то у фази 
стручне оцене понуда, односно након истека рока за подношење понуда, а пре доношења Одлуке о 
закључењу оквирног споразума. 
 

Наручилац је такав захтев одбацио  закључком, на основу чега је подносилац поднео жалбу 
Републичкој комисијиј за заштиту права, у законом предвиђеном року. 

Дана 30.10.2020. године Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је 
доставила наручиоцу Решење бр. 4-00-867/2020 од 21.10.2020. године којим се усваја жалба као 
основана и поништава закључак број 404-1-88/19-125 од 18.9.2020. године, којим је одбачен захтев за 
заштиту права подносиоца захтева групе понуђача Tehnomed d.o.o. и DЕconta Pro d.o.o. као 
неблаговремен, недопуштен, односно преурањен. 

Такође, дана 2.11.2020. године Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних 
набавки је обавестила наручиоца да се наставља поступак заштите права поводом предметног 
захтева за заштиту права који је поднела група понуђача Tehnomed d.o.o. и DЕconta Pro d.o.o., за 
партију 60- Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10kg (Fresenius) ili odgovarajuće и захтевала да се 
Наручилац изјасни на наводе поднетог захтева за заштиту права и достави потребну документацију, 
по ком захтеву је Наручилац и поступио и доставио одговор на захтев за заштиту права као и копију 
документације, дана 09.11.2020. године. 

Дана 28.12.2020. године Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је 
доставила наручиоцу Решење бр. 4-00-867/2020 од 4.12.2020. године којим се усваја поднети захтев 
као основан и делимично поништава отоврени поступак предметне јавне набавке за партију 60, број 
404-1-88/19-125 од 18.9.2020. године. 

 Како је у току поступка јавне набавке за партију 60 - Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašine 10kg 
(Fresenius) ili odgovarajuće, више пута поднет захтев за заштиту права који задржава даље активности 
наручиоца у поступку, Pепублички фонд није био у могућности да оконча набавку за партију 60 и 
предметно добро благовремено обезбеди. С тим у вези, у циљу очувања људског здравља и 
омогућавања осигураним лицима да остваре права на здравствену заштиту, здравствене установе су 
предметно добро самостално обезбедиле у одговарајућем поступку у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама.  
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Имајући у виду да и поред уложеног напора започети поступак није окончан, као и да је од тренутка 
покретања предметног поступка јавне набавке протекло више од 12 месеци, и да оквирни споразуми 
закључени након спроведеног поступка јавне набавке бр. ЈН 404-1-110/19-93 истичу у априлу месецу 
текуће године в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање је дана 30.7.2020. године, 
применом члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
донео Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке за партију 60, док ће предметно добро 
обезбедити у новом поступку јавне набавке материјала за дијализу, у циљу обезбеђивања неопходног 
материјала за пружање здравствене заштите у складу са одредбама Закона о здравственој заштити 
(„сл. Гласник РС“, бр. 25/19). 

11. Када ће поступак бити поново спроведен:  

 Поступак јавне набавке за обустављену партију 60, биће покренут када буду испуњени законом 
прописани услови. 
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