
 

 
08/2 Број: 404-1-49/14-65 
02.09.2014. године 
 

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

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  

(за партије 2, 3, 4, 5 и 6) 

 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање је закључио оквирни споразум и закључиће 
уговор о јавној набавци. 

5. Врста предмета јавне набавке: Добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је 
Материјал за перитонеумску дијализу за период од годину дана. Назив и шифра из ОРН-а је 33000000 
– Mедицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу; 85141211 – Услуге кућне 
дијализе. 

Број партија: Предмет јавне набавке је обликован у 6 партија. 
 

6. 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 

2 
Материјал за континуирану амбулаторну 

перитонеумску дијализу са глукозним раствором - 
за програм произвиђача Baxter 

Phoenix Pharma d.o.o. 1 

3 
Материјал за континуирану амбулаторну 

перитонеумску дијализу са глукозним раствором, 
ајкодекстрином и аминокиселинама 

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 

5 
Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу 
са глукозним раствором - за програм произвиђача 

Baxter 
Phoenix Pharma d.o.o. 1 

6 
Материјал аутоматску перитонеумску дијализу са 

глукозним раствором, ајкодекстрином и 
аминокиселинама 

Phoenix Pharma d.o.o. 1 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 
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 2 

 

7. Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразум закључен је 
дана 29.08.2014. године на период од годину дана. 
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