
 
 

08/2 број: 404-1-26/17-56 
15.9.2017. 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 

ЗА ПАРТИЈЕ 5 и 8  

 

1. Називи наручилаца: Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално 
осигурање војних осигураника 

2. Адресе наручилаца: Јована Мариновића 2, Београд и Крунска 13, Београд 

3. Интернет страница наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање: 
www.javnenabavke.rfzo.rs 

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника 
донели су дана 3.4.2017. године одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране више 
наручилаца.  

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, је спровео поступак јавне набавке, док ће оквирне споразуме закључити наручиоци 
Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника. 

Уговоре о јавној набавци закључиваће здравствене установе из Плана мреже здравствених 
установа и Фонд за социјално осигурање војних осигураника. 

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 Лекова са Листе Ц Листе лекова, број 404-1-110/17-22, за партије за које 
је обустављен поступак је: 

Пар-
тија 

Предмет 
набавке 

Фармацеу-
тски облик 

Јачина 
лека 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена по 
јединици 

мере 

Количина 
РФЗО 

Процењена 
вредност 

РФЗО 

Количина 
СОВО 

Процењена 
вредност 

СОВО 

Укупна 
количина 

Процењена 
вредност по 

партији 

5 epoetin teta 
rastvor za 
injekciju 

2000 
i.j. 

injekcioni 
špric 

1.188,41 5.010 5.953.934,10 0 0,00 5.010 5.953.934,10 

8 bendamustin 

prašak za 
koncentrat 
za rastvor 
za infuziju 

25 mg 
i 100 
mg 

mg 199,61 10.000 1.996.100,00 125 24.951,25 10.125 2.021.051,25 

УКУПНО 7.950.034,10 24.951,25 7.974.985,35 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

 33600000 – фармацеутски производи 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/17-22 

8. Процењена вредност јавне набавке за партије за које је поступак обустављен дата је у тачки 
7. овог обавештења. 
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9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

За партије 5 и 8 није примљена ниједна понуда. 

10. Разлог за обуставу поступка:  
  

Поступак јавне набавке Лекова са Листе Ц Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/17-22, за партије 5 и 
8, је обустављен будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног 
споразума, из разлога што су није пристигла ниједна понуда. 

 
Сходно наведеном, директор Републичког фонда је дана 11.9.2017. године, применом члана 

109. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке за партије 
5 и 8. 

 
11.  Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке за предметне лекове биће 

покренут након спроведеног поступка истраживања тржишта. 
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