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08/2 број: 404-1-4/17-26  
19.05.2017. године 
 
          На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
за јавну набавку Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког 

фонда, у здравственим установама ван Плана мреже 
бр. ЈН 404-1-226/17-5 

 

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 

 Републички фонд за здравствено осигурање је закључио оквирне споразуме и 
закључује уговоре  о јавној набавци. 
 5. Врста предмета јавне набавке: услуге  
      6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

 Предмет јавне набавке Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког 
фонда, у здравственим установама ван Плана мреже је:  

Партија Предмет набавке 
Број 

пацијената 

Број 
дијализа 

по 
пацијенту 

(13 
дијализа* 
12 мес.) 

Укупан број 
дијализа 

Процењена вредност 
по партији 

1 

Пружање услуга 
хемодијализе на територији 

Београда – за 
нископропусну 
хемодијализу 

21 156 3.276 34.388.172,00 

2 

Пружање услуга 
хемодијализе на територији 

Београда – за 
високопропусну 
хемодијализу 

147 156 22.932 257.067.720,00 

3 

Пружање услуга 
хемодијализе на територији 

Београда – за 
хемодијафилтрацију 

42 156 6.552 73.443.333,60 

4 

Пружање услуга 
хемодијализе на територији 

Новог Сада - за 
нископропусну 
хемодијализу 

13 156 2.028 21.287.916,00 

5 

Пружање услуга 
хемодијализе на територији 

Новог Сада - за 
високопропусну 
хемодијализу 

91 156 14.196 159.137.160,00 

http://www.rfzo.rs/


6 

Пружање услуга 
хемодијализе на територији 

Новог Сада - за 
хемодијафилтрацију 

26 156 4.056 45.464.920,80 

УКУПНО: 590.789.222,40 

 
Ознака из Општег речника набавке: 85111900 – Болничке услуге у области дијализе: 
Редни број јавне набавке: 404-1-226/17-5. 
 
7. Број добављача са којима је споразум закључен:  

Број 
партије 

Назив партије 
Назив добављача са којим је 
закључен оквирни споразум 

Број 
добављача са 

којим је 
споразум 
закључен 

1 
Пружање услуга хемодијализе на 

територији Београда – за нископропусну 
хемодијализу 

Специјална болница за 
хемодијализу „Fresenius Medical 

Care“ Београд 
1 

2 
Пружање услуга хемодијализе на 

територији Београда – за 
високопропусну хемодијализу 

Специјална болница за 
хемодијализу „Fresenius Medical 

Care“ Београд 
1 

3 
Пружање услуга хемодијализе на 

територији Београда – за 
хемодијафилтрацију 

„Medicon“ Специјална болница за 
хемодијализу и НС Специјална 

болница за хемодијализу 
1 

4 
Пружање услуга хемодијализе на 

територији Новог Сада - за 
нископропусну хемодијализу 

Специјална болница за 
хемодијализу „Fresenius Medical 

Care“ Београд 
1 

5 
Пружање услуга хемодијализе на 

територији Новог Сада - за 
високопропусну хемодијализу 

Специјална болница за 
хемодијализу „Fresenius Medical 

Care“ Београд 
1 

6 
Пружање услуга хемодијализе на 

територији Новог Сада - за 
хемодијафилтрацију 

„Medicon“ Специјална болница за 
хемодијализу и НС Специјална 

болница за хемодијализу 
1 

 

8. Датум закључења и период важења оквирних споразума: 

Оквирни споразуми закључени су дана 17.05.2017. године, на период од годину дана. 
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