
 

08/2 брoj: 404-1-5/20-9  
27.03.2020. године 
 

На основу члана 109. став 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 JAВНЕ НАБАВКЕ  

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  

број ЈН 404-3-110/20-5 

 
 
 

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: Организације за обавезно социјално осигурање 

5. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања јавног позива на 
основу члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) 

6. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

                 Предмет јавне набавке Санитетски и медицински потрошни материјал, je: 
 

Редни број 
ставке 

Назив ставке Јединица мере Количина 

1 Хируршке маске од нетканог текстила комад 6.000.000 

2 Капе од нетканог текстила комад 3.000.000 

3 Каљаче од нетканог текстила комад 3.000.000 

4 Хируршке рукавице (стерилне) пар 6.000.000 

5 
Латекс рукавице за једнократну 

употребу (нестерилне) 
комад 6.000.000 

6 
Биоцидно антисептичко средство за 
хируршку и хигијенску дезинфекцију, 

паковање 100 ml 
комад 200.000 

7 
Биоцидно антисептичко средство за 
хируршку и хигијенску дезинфекцију, 

паковање 1 L и/или 5 L 
литар 40.000 

8 Хлорни гранулат, паковање 1 кг  кг 15.000 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33140000-3 – медицински потрошни материјал, 
33141420-0 – хируршке рукавице, 18816000-2 – каљаче и 18424300-0 – рукавице за једнократну 
употребу. 

  Редни број јавне набавке: 404-3-110/20-5 
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8. Процењена вредност јавне набавке:  572.060.000,00 динара без ПДВ 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима: У поступку јавне набавке није било 
примљених понуда из разлога што је поступак обустављен пре истека рока за подношење понуда. 

10. Разлог за обуставу поступка:  

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Наручилац) је Одлуком директора 
број 404-1-5/20-1 од 12.03.2020. године покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда за јавну набавку Санитетског и медицинског потрошног материјала бр. 404-1-
110/20-5, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3). Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 
број 124/12, 14/15 и 68/15).  

Дана 12.03.2020. године, након доношења одлуке о покретању поступка, Наручилац је објавио 
обавештење о покретању поступка и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца. 

Дана 15.3.2020. године, Влада Републике Србије донела је Закључак СП 05 Број: 00-96/2020-1 у 
вези са корона вирусом (COVID-19). 

Имајући у виду да су након покретања поступка и објаве конкурсне документације наступиле 
околности које Наручилац није могао предвидети у време покретања поступка, а које онемогућавају да 
се предметни поступак оконча, в.д. директора Републичког фонда је применом члана 109. став 2. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку бр. 404-1-
5/20-8 од 16.03.2020. године, о обустави поступка јавне набавке. 

 
11. Када ће поступак бити поново спроведен:  

Наручилац нема у плану да спроведе предметни поступак. 
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