
 

 
Сектор за јавне набавке 
08/2 бр. 404-1-65/14-48 
08.12.2014. године 
 
  
 

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

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

 

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 

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 је материјал за дијализу – дијализатори за период од годину дана, и 
то:     
 

  

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 

1 

Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1.3-
1,4м2,  стерилизација водена пара, гама зраци 

или е-beam 
ком 12.000 13.200.000,00 

2 

Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1.5-
1,6м2,  стерилизација водена пара, гама зраци 

или е-beam 
ком 21.000 25.200.000,00 

3 

Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1.7-
1,8м2,  стерилизација водена пара, гама зраци 

или е-beam 
ком 27.000 37.800.000,00 

4 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1.3-

1,4м2, стерилизација водена пара ком 52.500 68.250.000,00 

5 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1.3-

1,4м2, стерилизација гама зраци или е-beam ком 22.500 27.000.000,00 

6 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,5-

1,6м2, стерилизација водена пара ком 115.500 161.700.000,00 
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7 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,5-

1,6м2, стерилизација гама зраци или е-beam ком 49.500 64.350.000,00 

8 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,7-

1,8м2, стерилизација водена пара ком 134.400 201.600.000,00 

9 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,7-

1,8м2, стерилизација гама зраци или е-beam ком 57.600 80.640.000,00 

10 

Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,9-
2,0м2, стерилизација водена пара, гама зраци 

или е-beam 
ком 24.000 36.000.000,00 

11 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,1-

2,2м2, стерилизација водена пара ком 31.500 53.550.000,00 

12 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,1-

2,2м2, стерилизација гама зраци или е-beam ком 13.500 21.600.000,00 

13 

Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,4-
2.5м2, стерилизација водена пара, гама зраци 

или е-beam 
ком 39.000 66.300.000,00 

УКУПНО: 600.000 857.190.000,00 

                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8. Ознака из Општег речника  набавке: 33000000 – Mедицинска опрема, фармацеутски 
производи и производи за личну негу. 
 
Редни број набавке: 404-1-110/14-78 
 
 

9. Процењена вредност јавне набавке: 857.190.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Процењена вредност јавне набавке по партијама (без урачунатог ПДВ-а) је дата у тачки 7 ове одлуке.  
 

10. Разлог за обуставу поступка:  

Сходно члану 160. ст. 1 Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да поступи по 
налозима Републичке комисије садржаним у њеној одлуци у року предвиђеном том одлуком. 

Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-
2348/2014 од 03.11.2014. године, примљеног код наручиоца дана 25.11.2014. године, усвојен је захтев 
за заштиту права понуђача и у целини поништен отворени поступак јавне набавке материјала за 
дијализу – дијализатори за период од годину дана, бр. ЈН: 404-1-110/14-78. Сходно наведеном 
наручилац доноси одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке. 

 

11. Када ће поступак бити поново спроведен: 
 
 Поступак јавне набавке ће бити поново спроведен када се стекну сви услови за покретање 

предметног поступка. 
 
 
12. Tрошкови припремања понуде 
 
У складу са чл. 88. став 3. ЗЈН ако је поступак предметне јавне набавке обустављен из разлога 

који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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Имајући у виду да је предметни поступак јавне набавке обустављен у фази пре отварања 
понуда, наручилац нема обавезу надокнаде трошкова у смислу чл. 88. став 3. ЗЈН. 
 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити 
Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве обавештења о обустави поступка на 
порталу јавних набавки. 
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