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08/2 бр. 404-53/18 
23.01.2018. године 

 
           На основу члана 55. став 1 тачка 1) и члана 59. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

Републички фонд за здравствено осигурање  

објављује 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

за централизоване поступке јавних набавки за 2018. годину 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса Наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs    

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста предмета: Добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, оквирни датум 
објављивања позива за подношење понуда, оквирни датум за закључење уговора и 
посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум: 
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Опис предмета набавке 
Назив и ознака 

из општег 
речника набавке 

Оквирни датум 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда 

Окивирни датум 
закључења 
оквирног 

споразума/ 
уговора 

Напомена у вези закључења 
оквирног споразума 

1. Лекови са Листе лекова 

1.1 
Лекови са Листе А и Листе 

А1 Листе лекова 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
15882000 –  
дијeтетски 
производи 

Септембар 2018.  Новембар 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

1.2 
Лекови са Листе Б и Листе Д 

Листе лекова 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
Јул 2018. Септембар 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

1.3 
Цитостатици са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
Јун 2018. Август 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

http://www.rfzo.rs/
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1.4 
Лекови за лечење 

хемофилије 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
Август 2018. Октобар 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

1.5 
Лекови са Листе Ц Листе 

лекова 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
Јул 2018. Септембар 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

1.6 
Лекови за лечење мултипле 

склерозе 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
Октобар 2018. Децембар 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

1.7 Вакцина против грипа  
33651660– 

Вакцина против 
грипа 

Мај 2018. Јул 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирни споразум, 
док ће појединачне уговоре 

закључивати Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут“. 

1.8 

Вакцина против дифтерије, 
тетануса, пертусиса 

(ацелуларна), 
полиомијелитиса 

(инактивисана) и Hemophilus 
influenza tip B (конјугована, 
адсорбована), комбинована 

33651600 – 
Вакцине  

Јул 2018. Септембар 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирни споразум, 
док ће појединачне уговоре 

закључивати Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут“. 

1.9 
Вакцине за обавезну 

имунизацију 
33651600 – 

Вакцине  
Септембар 2018.  Новембар 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 

закључивати Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан 

Јовановић Батут“. 

1.10 
Оригинални и иновативни 

лекови 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
Новембар 2018. Јануар 2019. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

2. Лекови ван Листе лекова 

2.1 

Лекови за лечење ретких 
болести – sebelipase alfa и 

elosulfaze alfa, за период од 
3 (три) месеца 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
Јануар 2018. Март 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

2.2 
Лекови за лечење ретких 

болести 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
Фебруар 2018. Април 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

3. Уградни материјал са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију 

3.1 Коронарни стентови 
33600000 – 

фармацеутски 
производи 

Април 2018. Јун 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 
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3.2 

Каротидни стентови и 
периферни стентови са 
пратећим специфичним 

потрошним материјалом, 
који је неопходан за његову 

имплантацију 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
Април 2018. Јун 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

3.3 
Специфични пејсмејкер 

системи на основу 
новоусвојених технологија 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
Март 2018. Мај 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

3.4 

Интраокуларна мека тро-                  
делна задњекоморна  
сочива израђена од 

хидрофобног акрилата 

33731110 –  
интраокуларна 

сочива 
Мај 2018. Јул 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

4. Санитетски и медицински потрошни материјал 

4.1 Балон катетери 
33141210 – 

балон катетери 
Април 2018. Јун 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

4.2 

Филтери за еритроците и 
тромбоците, 

филтрирани накнадно, 
сетови    за донорске 
аферезне поступке и 

аутотрансфузиони 
системи/сетови за   
интраоперативно 
спашавање   крви 

33600000 – 
фармацеутски 

производи 
33140000 – 
медицински 
потрошни 
материјал 

Мај 2018. Јул 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе. 

5. Енергенти 

5.1 
Електрична енергија - 
активна енергија са 

балансном одговорношћу 

09310000 – 
електрична 

енергија 
Јун 2018. Август 2018. 

Републички фонд за 
здравствено осигурање ће 

закључити оквирне споразуме, 
док ће појединачне уговоре 
закључивати здравствене 

установе и Републички фонд за 
здравствено осигурање. 

 

7. Број уговора које Наручилац намерава да закључи: Један или више уговора. 

8. Остале информације: 

Особа за контакт - Марија Атанасијевић, Сектор за јавне набавке РФЗО 

 путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 

 путем телефона на број: (011) 2053-639 

 путем е маил-а: marija.atanasijevic@rfzo.rs.  

 
 
60018.05/82 
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