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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ПЕЈСМЕЈКЕРA, ЕЛЕКТРОДА И ИМПЛАНТАБИЛНИХ ДЕФИБРИЛАТОРА И 

ПРАТЕЋЕГ ПОТРOШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПАРТИЈУ 14 
Uvodnik za koronarni sinus sa »preformiranim vrhom« uz žicu-vodič za ovaj uvodnik 

РБ 404-1-110/15-39 
 

 
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање  
2. Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2  
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs  
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање  
Републички фонд за здравствено осигурање, у име и за рачун 

здравствених установа спроводи поступак јавне набавке и закључује 
оквирне споразуме на основу којих здравствене установе закључују 
појединачне уговоре о јавним набавкама. 

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
6. Врста предмета: Добра 
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника: 
Предмет јавне набавке су пејсмејкери, електроде и имплантабилних 

дефибрилатора и пратећег потрошног материјала, којa се у складу са 
Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник  гласник  РС“  бр.  29/2013,  
49/2013,  51/2013-испр.,  86/2013  и  119/2014) набављају централизовано од 
стране Републичког фонда за здравствено осигурање. 

Предмет јавне набавке обликован је у 27 партија, и то: 

Партија Назив партије Јединица 
мере Количина 

Процењена 
вредност по 

партијама 

1 Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom adaptacijom (VVIR) + Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 
pasivne ili aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina 

ставка 
1 

Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom 
adaptacijom (VVIR) комад 2.448 108.936.000,00 

ставка 
2 

Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili 
aktivne fiksacije prava ili "J"-krivina комад 2.246 34.026.900,00 

Укупно за партију 142.962.900,00 

2 Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) + Elektrode bipolarne, konekcije IS-
1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina 

ставка 
1 

Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom 
adaptacijom (DDDR) комад 2.140 121.766.000,00 

ставка 
2 

Elektrodа bipolarnа, konekcije IS-1 pasivne ili 
aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina комад 3.514 53.237.100,00 

Укупно за партију 175.003.100,00 

3 »Single pass« pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (VDDR) + Elektroda »single pass« 

ставка »Single pass« pejsmejker sa frekventnom комад 120 7.162.800,00 



 

1 adaptacijom (VDDR) 

ставка 
2 Elektroda »single pass« комад 82 3.305.420,00 

Укупно за партију 10.468.220,00 

4 
Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) + Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne 
fiksacije, prava ili "J"-krivina  + Elektroda za koronarni sinus unipolarna ili bipolarna (različitih 

oblika vrha) 
ставка 

1 Resinhronizacioni pejsmejker (CRT-p) комад 504 58.024.512,00 

ставка 
2 

Elektrodа bipolarnа, konekcije IS-1 pasivne ili 
aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina комад 364 5.514.236,00 

ставка 
3 

Elektroda za koronarni sinus unipolarna ili 
bipolarna (različitih oblika vrha) комад 364 12.219.480,00 

Укупно за партију 75.758.228,00 

5 
Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom funkcijom (CRT-D) + Elektroda bipolarna, 

konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina + Elektroda za koronarni sinus 
unipolarna ili bipolarna (različitih oblika vrha)  + HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single 

coil'' ili ''dual coil'' 
ставка 

1 
Resinhronizacioni pejsmejker sa defibrilacionom 

funkcijom (CRT-D) комад 120 61.263.000,00 

ставка 
2 

Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili 
aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina комад 120 1.818.000,00 

ставка 
3 

Elektroda za koronarni sinus unipolarna ili 
bipolarna (različitih oblika vrha) комад 120 4.028.400,00 

ставка 
4 

HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single 
coil'' ili ''dual coil'' комад 120 9.600.000,00 

Укупно за партију 76.709.400,00 

6 Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR) + 1 HV elektroda aktivne ili pasivne 
fiksacije ''single coil'' ili ''dual coil'' 

ставка 
1 

Jednokomorski implantabilni kardioverter 
defibrilator (ICD-VR) комад 698 281.922.200,00 

ставка 
2 

HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single 
coil'' ili ''dual coil'' комад 566 54.222.800,00 

Укупно за партију 336.145.000,00 

7 Jednokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-VR)  za osobe astenične konstitucije + 
HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-coil'' ili ''dual-coil'' 

ставка 
1 

Jednokomorski implantabilni kardioverter 
defibrilator (ICD-VR)  za osobe astenične 

konstitucije 
комад 34 20.400.000,00 

ставка 
2 

HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single-
coil'' ili ''dual-coil'' комад 34 2.367.420,00 

Укупно за партију 22.767.420,00 

8 
Dvokomorski implantabilni kardioverter defibrilator (ICD-DR) + Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 
pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina + HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single 

coil'' ili ''dual coil'' 
ставка 

1 
Dvokomorski implantabilni kardioverter 

defibrilator (ICD-DR) комад 160 72.614.400,00 

ставка 
2 

Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili 
aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina комад 160 2.424.000,00 

ставка 
3 

HV elektroda aktivne ili pasivne fiksacije ''single 
coil'' ili ''dual coil'' комад 160          16.160.000,00 

Укупно за партију 91.198.400,00 
9 Dijagnostički implantabilni »loop rekorder« комад 100 18.850.000,00 



 

10 Elektroda za koronarni sinus bipolarna комад 160 7.392.000,00 

11 Elektroda aktivne fiksacije za vene 
koronarnog sinusa većeg lumena комад 36 2.340.000,00 

12 Epikardijalna elektroda (unipolarna ili 
bipolarna) комад 60 2.937.000,00 

13 
Uvodnik (set) za standardne pejsmejker 

elektrode i/ili HV elektrode (veličina 6,7,8,9  i 
10 Fr) 

комад 4.950 18.735.750,00 

14 
Uvodnik za koronarni sinus sa 

»preformiranim vrhom« uz žicu-vodič za ovaj 
uvodnik 

комад 688 14.613.120,00 

15 Kateter EPS za koronarni sinus sa 
deflektabilnim vrhom комад 118 8.850.000,00 

16 Subselektorni kateter za koronarni sinus комад 34 1.131.996,00 

17 Balon kateter za venogram koronarnog 
sinusa комад 800 5.520.000,00 

18 Žica, vodič, »over the wire« za elektrodu za 
koronarni sinus комад 1.020 5.712.000,00 

19 Adapter za  konekcijju sa 5 mm na IS-1 комад 22 1.100.000,00 
20 Set za ekstrakciju elektroda комад 36 4.680.000,00 

21 
Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom adaptacijom (VVIR) sa zaštitom od magnetne rezonance 
+ Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina ) sa zaštitom 

od magnetne rezonance 
ставка 

1 
Jednokomorski pejsmejker sa frekvetnom 

adaptacijom (VVIR) sa zaštitom od magnetne 
rezonance 

комад 10 2.513.850,00 

ставка 
2 

Elektroda bipolarna, konekcije IS-1 pasivne ili 
aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina ) sa 

zaštitom od magnetne rezonance 
комад 10 151.500,00 

Укупно за партију 2.665.350,00 

22 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) sa zaštitom od magnetne rezonance 
+  Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštitom 

od magnetne rezonance 
ставка 

1 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom 

adaptacijom (DDDR) sa zaštitom od magnetne 
rezonance 

комад 8 2.155.600,00 

ставка 
2 

Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili 
aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina sa zaštitom 

od magnetne rezonance 
комад 16 242.400,00 

Укупно за партију 2.398.000,00 

23 
Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom adaptacijom (DDDR) sa posebnim terapijom za 

vazovagalne sinkope + Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili aktivne fiksacije, prava ili 
"J"-krivina 

ставка 
1 

Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom 
adaptacijom (DDDR) sa posebnim terapijom za 

vazovagalne sinkope 
комад 8 2.155.600,00 

ставка 
2 

Elektrode bipolarne, konekcije IS-1 pasivne ili 
aktivne fiksacije, prava ili "J"-krivina комад 16 242.480,00 

Укупно за партију 2.398.080,00 

24 
Jednokomorski pejsmejker sa frekventnom 
adaptacijom (SSIR) za decu telesne mase 

ispod 10kg 
комад 18 3.222.000,00 

25 Dvokomorski pejsmejker sa frekventnom 
adaptacijom (DDDR) za decu telesne mase комад 24 5.254.536,00 



 

ispod 30 kg 

26 Elektroda konekcije IS-1 pasivne fiksacije, 
unipolarna, promera od 1.2 mm (za decu) комад 36 745.200,00 

27 
Elektroda konekcije IS-1 aktivne fiksacije, 
bipolarna sa poliuretanskim omotačem (za 

decu) 
комад 26 423.800,00 

УКУПНО 1.039.981.500,00 
 
Назив и шифра из ОРН-а: 33600000 – фармацеутски производи 
Ред. бр. ЈН 404-1-110/15-39 
8. Називи подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број): 

 APTUS d.o.o. Београд, ул. Радомира Марковића бр.43, матични број: 17164023 

9. Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: 
 Након доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума и о обустави поступка, за 
јавну набавку пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора и пратећег потрошног 
материјала, број 404-1-26/15-43 од 9.6.2015. године, дана 18.6.2015. године уложен је Захтев за 
заштиту права у предметној јавној набавци, за партију 14 -  Uvodnik za koronarni sinus sa 
»preformiranim vrhom« uz žicu-vodič za ovaj uvodnik. 

10. Лице за контакт: Лела Петровић.  

 путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 

 путем факса на број: 011/2053-884 

 путем е маил-а:  cjn.pejsmejkeri@rfzo.rs 
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