
 

08/2 брoj: 404-1-91/19-92  
26.05.2020. године 
 

На основу члана 109. став 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  

ВАЛВУЛЕ И РИНГОВИ 

број ЈН 404-1-110/19-90 

за партије 22 и 29 

 
 
 

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: Организације 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 Валвуле и рингови, за партије 22 и 29, je: 
 

Број 
партије 

Назив партије 
Процењена вредност по 

партијама без ПДВ-а 

22 Тубуларни графт импрегниран желатином 990.000,00 

29 Тефлонски PTFE felt 550.000,00 

 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи  

8. Процењена вредност јавне набавке за обустављене партије: дата је у тачки 7. овог 
Обавештења. 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима за обустављене партије:  

Број партије Назив партије 
Број 

понуда 
Назив понуђача Адреса понуђача 

22 
Тубуларни графт 

импрегниран желатином 
1 Intrex d.o.o. Далматинска бр. 17, Нови Сад 

 

За партију 29 није достављена ниједна понуда. 
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10. Разлог за обуставу поступка: 

Поступак јавне набавке Валвуле и рингови, бр. ЈН: 404-1-110/19-90, за партије 22 и 29, је 
обустављен, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума 
из разлога што за партију 22 није достављена ниједна прихватљива понуда, док за партију 29 није 
достављена ниједна понуда.  

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 бр.  404-1-91/19-85 од 11.05.2020. године о обустави поступка јавне набавке за партије 
22 и 29. 

 
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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