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На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник  РС", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) 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:  

Материјал за хемодијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина 
(дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор)   

Партија Предмет набавке 
Јединица 

мере 
Количина 

Процењена 
вредност по 

партијама 

1 
Концентрат дијализни, кисели са 

или без глукозе  
лит 3.150.000 177.565.500,00 

2 
Игле за хемодијализу (14G, 15G, 

16G, 17G) 
ком 

 
1.260.000 32.571.000,00 

3 
NaCl, раствор за интравенску 

инфузију 0,9%, 9g по литру (0,9%) 
лит 1.260.000 132.930.000,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33141324 – Игле за дијализу; 33181520 – 
Потрошни материјал за реналну дијализу; 33692800 – Раствори за дијализу  

8. Процењена вредност јавне набавке: 343.066.500 динара без урачунатог ПДВ-а. 

9.  Разлог за обуставу поступка:  

Републички фонд је дана 02.10.2015. године покренуо отворени поступак јавне набавке 

материјала за хемодијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина (дијализни 

концентрат, игле и физиолошки раствор), број 404-1-110//15-77.  

У Службеном гласнику РС број 86/15 од 14.10.2015 године, објављена је Уредба о допуни 

Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке, 

којом је утврђен списак добара за која ће Републички фонд за здравствено осигурање спроводити 

централизоване јавне набавке, у име и за рачун здравствених установа из Плана мреже за 2016. 
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годину. Сходно Уредби, материјал за дијализу није предмет централизованих јавних набавки у 

2016. години, већ ће исти бити предмет јавних набавки које би требало да спроведу саме 

здравствене установе. У складу са наведеним, Наручилац је донео Одлуку о обустави поступка бр. 

404-1-72/15-6 од 17.11.2015. године. 

10.  Када ће поступак бити поново спроведен: У складу са Уредбом о допуни Уредбе о 

планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке, покретање 

поступака јавних набавки материјала за дијализу је у надлежности здравствених установа.  
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