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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 
и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  

У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ MАТЕРИЈАЛ ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ У КУЋНИМ УСЛОВИМА 

ред. бр. ЈН 404-1-110/20-51 

 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића број 2, Београд 

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

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне 
набавке, закључио оквирни споразум и уговор о јавној набавци. 

5. Врста предмета јавне набавке: Добра 

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

 Предмет јавне набавке је материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима. 

 Предмет јавне набавке по партијама, дат је у Одлуци бр. 404-1-54/20-15 од 20.10.2020. 
године, која је објављена на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца дана 
20.10.2020. године. 

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

 Редни број јавне набавке: 404-1-110/20-51 

7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

 
 

Број 
партије 

Назив партије 
Назив добављача са 

којим је закључен 
оквирни споразум 

Број 
добављача са 

којим је 
споразум 
закључен 

1 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором - за програм 

произвођача Fresenius 

Fresenius Medical Care 
Srbija d.o.o. 

1 

2 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором за програм 

произвођача Baxter 

Phoenix Pharma d.o.o. 1 

3 

Материјал за континуирану 
амбулаторну перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором, ikodekstrinom 

i aminokiselinama 

Phoenix Pharma d.o.o. 1 

4 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором - за програм произвиђача 

Fresenius 

Fresenius Medical Care 
Srbija d.o.o. 

1 
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5 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором - за програм произвиђача 

Baxter 

Phoenix Pharma d.o.o. 1 

6 

Материјал за аутоматску 
перитонеумску дијализу са глукозним 

раствором, ikodekstrinom i 
aminokiselinama 

Phoenix Pharma d.o.o. 1 

7 

Перитонеумски катетер за програм 
произвођача Fresenius и 

Адаптер између продужетка катетера 
и перитонеумског катетераза програм 

произвођача Fresenius 

Fresenius Medical Care 
Srbija d.o.o. 

1 

8 

Перитонеумски катетер за програм 
произвођача Baxter и 

Адаптер између продужетка катетера 
и перитонеумског катетера за програм 

произвођача Baxter 

Phoenix Pharma d.o.o. 1 

 

8. Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразуми закључен су 
дана 23.10.2020. године на период од 24 (двадесетчетири) месеца од дана потписивања, 
односно до  23.10.2022. године. 
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