
 

08/2 брoj: 404-1-5/19-55  
21.6.2019. године 
 
 

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  
JAВНЕ НАБАВКЕ КОРОНАРНИ СТЕНТОВИ ЗА 2019. ГОДИНУ,  

број ЈН 404-1-110/19-5 
- за партијe 3, 5 и 6 - 

 
 

1. Назив наручиoца: Републички фонд за здравствено осигурање. 

2. Адреса наручиоца: ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање: 
www.javnenabavke.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 Коронарни стентови за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-5 за партијe 3, 5 и 
6 je: 

Бр. 
партије Назив партије Јед. 

мере 
Количине 
за РФЗО 

 
Количине 
за Фонд 
за СОВО 

 
Укупне 
количи-

не 

 
Процењена 
јединична 

цена 

 
Процењена 
вредност за 

РФЗО 

Процењена 
вредност за  

Фонд за СОВО 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

3 

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина), са 
циркумферентним 
биодеградабилним 

полимером, обложен 
имуносупресивним 

леком који 
зауставља 

прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом 

m-TOR-a 

ком 3.100 280 3.380 35.000,00 108.500.000,00 9.800.000,00 118.300.000,00 

5 

Коронарни стент 
израђен од легуре 
хрома (кобалт или 

платина) без 
полимера, обложен 
имуносупресивним 

леком који 
зауставља 

прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом 

m-TOR-a 

ком 3.100 295 3.395 35.000,00 108.500.000,00 10.325.000,00 118.825.000,00 

6 

Коронарни стент 
израђен од 

нерђајућег челика 
без полимера, 

обложен 

ком 800 40 840 35.000,00 28.000.000,00 1.400.000,00 29.400.000,00 
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 2 

имуносупресивним 
леком који 
зауставља 

прогресију ћелијског 
циклуса инхибицијом 

m-TOR-a 
Укупно 7.000 615 7.615 / 245.000.000,00 21.525.000,00 266.525.000,00 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи, за све партије. 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-5 
 
8. Процењена вредност јавне набавке за партије 3, 5 и 6: Дата је у тачки 7. овог Обавештења. 

 
9. Број примљених понуда за партије 3, 5 и 6  и подаци о понуђачима:  
 
Број 

партије Назив партије Број 
понуда Назив понуђача Адреса 

3 

Коронарни стент израђен од легуре хрома 
(кобалт или платина), са циркумферентним 

биодеградабилним полимером, обложен 
имуносупресивним леком који зауставља 

прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-
TOR-a 

3 

Gosper d.o.o. ул. Омладинских бригада 
бр. 86п, Нови Београд 

Stars Medical d.o.o. ул. Кумодрашка бр. 253, 
Београд 

Ako Med d.o.o. Ул. Здравка Челара бр. 12, 
Београд 

5 

Коронарни стент израђен од легуре хрома 
(кобалт или платина) без полимера, обложен 

имуносупресивним леком који зауставља 
прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-

TOR-a 

2 
Gosper d.o.o. ул. Омладинских бригада 

бр. 86п, Нови Београд 

Soul Medical d.o.o. ул. 16. октобра бр. 5, 
Београд 

6 

Коронарни стент израђен од нерђајућег челика 
без полимера, обложен имуносупресивним 
леком који зауставља прогресију ћелијског 

циклуса инхибицијом m-TOR-a 

1 Amicus SRB d.o.o. Ул. Милорада Јовановића 
бр. 9, Београд 

 

10. Разлог за обуставу поступка:  
         Поступак јавне набавке Коронарни стентови за 2019. годину, ЈН бр. 404-1-110/19-5 за партије 3, 5 
и 6 је обустављен, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума, из разлога што су све достављене понуде за наведене партије оцењене као 
неодговарајуће, односно неприхватљиве. 
 
 Сходно наведеном,  в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање  је применом 
члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донео 
Одлуку о обустави поступка бр. 404-1-1/19-5 од 27.5.2019. године за партије 3, 5 и 6. 
 
11. Када ће поступак бити поново спроведен:  

 Поступак јавне набавке за обустављене партије биће покренут када буду испуњени законом 
прописани услови. 
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