
 

08/2 брoj: 404-1-28/19-23  
27.08.2019. 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 ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ХЕМОДИЈАЛИЗЕ ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА 
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ВАН ПЛАНА МРЕЖЕ  

                                                         број ЈН 404-1-226/19-29 
- за партијe 7, 8 и 9 - 

 
 
 

1. Назив наручиоца: 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. Врсте наручилаца: 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 Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у 
здравственим установама ван Плана мреже, број 404-1-226/19-29 за партијe 7, 8 и 9 je: 

Број 
партије 

Назив партије Проценат 
Број 

пацијената 

Број дијализа 
по пацијенту 

(13 дијализа * 
11 месеци) 

Укупан 
број 

дијализа 

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 
партији (без 

ПДВ-а) 

7 

Пружање услуга 
хемодијализе на 

територији Врања - 
за нископропусну 

хемодијализу 

10% 3 143 429 10.500,00 4.504.500,00 

8 

Пружање услуга 
хемодијализе на 

територији Врања - 
за високопропусну 

хемодијализу 

70% 21 143 3.003 11.210,00 33.663.630,00 

9 

Пружање услуга 
хемодијализе на 

територији Врања - 
за 

хемодијафилтрацију 

20% 6 143 858 11.210,00 9.618.180,00 

Укупно без ПДВ-а: 47.786.310,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 85111900 – Болничке услуге у области дијализе. 

Редни број јавне набавке: 404-1-226/19-29 

 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
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8. Процењена вредност јавне набавке за партије 7, 8 и 9: Дата је у тачки 7. овог Обавештења. 
 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима за партије 7, 8 и 9: За наведене партије није 
пристигла ниједна понуда. 
 

10. Разлог за обуставу поступка:  

 Поступак јавне набавке Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда, у 
здравственим утановама ван Плана мреже, број 404-1-226/19-29, je обустављeн за партије 7, 8 и 9 
будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума из разлога 
што за наведене партије није пристигла 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 о обустави поступка бр. 404-1-28/19-20 од 12.08.2019. године за партије 7, 8 и 9. 
 
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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