
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/2 Број: 404-1 -9/20- (О 

.04.2020. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д

На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање 
("Службени гласник РС" бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15), в.д. директора Републичког 
фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У  
о обустави поступка јавне набавке

ОБУСТАВЉА СЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ СЕНЗОРИ, АПАРАТИ 
И ТРАНСМИТЕРИ ЗА КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ НИВОА ШЕЋЕРА, број јн 404-1-110/20-8.

О б р а з л о ж е њ е
<

Јавна набавка Сензора, апарата и трансмитера за континуирано праћење нивоа шећера 
планирана је у Плану јавних набавки за потребе РФЗО-а за 2020. годину под редним бројем 1.21 
-  Сензори, апарати и трансмитери за континуирано праћење нивоа шећера, процењене вредности 
434.000.000,00 динара без ПДВ-а, за период од две године.

Спровођење јавне набавке је планирано за 1700 осигураних лица, чији је број утврђен 
према подацима Републичке стручне комисије за лечење и контролу шећерне болести 
Министарстваздравља Републике Србије о броју деце са нерегулисаним дијабетесом, као и према 
подацима Републичке стручне комисије и Републичког фонда за здравствено осигурање о броју 
осигураних лица оболелих од дијабетеса (деца и одрасли) која су на терапији спољном 
портабилном инсулинском пумпом.

Количина сензора, апарата и трансмитера је планирана у складу са Правилником о 
медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 5/20), којим је било прописано право осигураних лица на 12 
сензора за 12 месеци, и по један апарат или трансмитер.

Јединична цена сензора, апарата и трансмитера утврђена је Правилником о највишем 
износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава 
обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 93/19 и 13/20).

Сходно наведеном, Наручилац је имао у плану да спроведе јавну набавку Сензора, 
апарата и трансмитера за континуирано праћење нивоа шећера, и предметна добра обезбеди за 
потребе 1700 осигураних лица, за период од две године, процењене вредности 434.000.000,00 
динара без ПДВ-а.

Дана 25.03.2020. године, у Сл. гласнику РС бр. 42/20, објављена је измена Правилника о 
медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 5/20), којом је број сензора, на који осигурано лице има право у 
току године, повећан са 12 на 52 сензора.

Дана 07.04.2020. године, Наручилац је Одлуком директора број 404-1-9/20-1 покренуо 
отворени поступак за јавну набавку Сензора, апарата и трансмитера за континуирано праћење 
нивоа шећера, број јн 404-1-110/20-6, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), процењене вредности 434.000.000,00 динара 
без ПДВ-а.

Имајући у виду измену Правилника, Комисија за јавну набавку је одредила погрешну 
количину предмета јавне набавке, а што је узимајући у обзир вредност предметних помагала која 
је утврђена Правилником о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала 
која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 93/19 
и 13/20), имало за последицу немогућност подношења прихватљиве понуде.



Обзиром да процењена вредност није у складу са количинама датим у конкурсној 
документацији, односно не одговара стварним потребама наручиоца донета је одлука као у 
диспозитиву.

№

В.Д. ДИРЕКТО(% \

Проф. др Сања Радојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од 
дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
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