
 

 
08/2 број: 404-1-55/17-5 
15.12.2017. године  
 
 
 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

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

2. Адресе наручилаца: ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд  и ул. Крунска бр. 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 дана 3.4.2017. године донели су одлуку о спровођењу поступка јавне набавке од стране 
више наручилаца, заведену од стране Републичког фонда за здравствено осигурање под бр. 404-1-
10/17-1. 

У складу са горе наведеном одлуком, Републички фонд за здравствено осигурање, као 
наручилац, ће спровести поступак јавне набавке, док ће оквирни споразум 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 предмета јавне набавке: добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Уводник (сет) за 
стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, број ЈН 404-3-110/17-55 

Предмет набавке 

Укупне 
количине 

РФЗО 

Укупне 
количине 
Фонд за 
СОВО 

Укупне 
количине 
за јавну 
набавку 

Процењена 
вредност 

РФЗО 

Процењена 
вредност 
Фонд за 
СОВО 

Укупна 
процењена 
вредност 

Уводник (сет) за 
стандардне 
пејсмејкер 

електроде и/или ХВ 
електроде 

4.500 660 5.160 17.887.500,00 2.623.500,00 20.511.000,00 

 
      33600000 – фармацеутски производи 
 

7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену:  

Члан 36. став 1 тачка 1) Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може спроводити 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако у отвореном, односно 
рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде 
неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у 
поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не 
мењају. 
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Фонд за СОВО, као наручилац, спроводи поступак предметне јавне набавке у сопствено име и 
за сопствени рачун, а за потребе војноздравствених установа. 

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) спроводи 
централизоване поступке јавних набавки за потребе здравствених установа из Плана мреже, у складу 
са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке 
(„Службени гласник РС“, бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13, 119/14, 86/15 и 95/16), коју доноси Влада 
Републике Србије. 

 У складу са наведеном Уредбом, Републички фонд је спровео поступак јавне набавке 
Пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, број ЈН 404-1-110/17-9, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/12, 14/15 и 68/15). У наведеној јавној набавци предмет набавке је обликован у 28 
(двадесетосам) партија.  

 За партију 13 - Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, на 
адресу наручиоца пристигле су три понуде, и то понуде понуђача Aptus d.o.o., ул. Радомира 
Марковића 43, Београд, Gosper d.o.o., Омладинских бригада 86, Београд и Vicor d.o.o., Булевар 
Маршала Толбухина 42, Београд, које су од стране Комисије за јавну набавку оцењене као 
неодговарајуће у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/12, 14/15 и 68/15). 

 Дана 9.11.2017. године донета је Одлука бр. 404-1-10/17-83 о обустави поступка јавне набавке 
Пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број 404-1-110/17-9, за партију 13 - Уводник 
(сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде, јер нису били испуњени услови за 
доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума, будући да су за наведену партију пристигле 
понуде које су оцењене као неодговарајуће. 

 Из горе наведеног разлога, Републички фонд, као наручилац, покреће поступак јавне набавке - 
Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде за период од 24 месеца, на 
основу члана  36. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама, будући да нису били испуњени услови за 
доношење одлуке о закључењу оквирног споразума за наведену партију. 

8. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:  

     Позив за подношење понуде биће упућен понуђачима који су доставили понуду за партију 13 - 
Уводник (сет) за стандардне пејсмејкер електроде и/или ХВ електроде у отвореном поступку јавне 
набавке Пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним 
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН 404-1-110/17-9, 
спроведеном у 2017. години за период од 24 месеца.  

     Из разлога наведених у претходном ставу, позив за подношење понуда биће послат следећим 
потенцијалним понуђачима: 

1) Aptus d.o.o., ул. Радомира Марковића 43, Београд; 

2) Gosper d.o.o., Омладинских бригада 86, Београд; 

3) Vicor d.o.o., Булевар Маршала Толбухина 42, Београд. 

   
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

57017.100/111 


