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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 РЕАГЕНАСА, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ  

БР. ЈН 404-1-110/20-4 
 

за партије 2, 109, 123, 204 и 209 

 
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:  

Бр. партије Назив партије 
Процењена вредност ПДВ-а по 

партијама 

2 HPLC dijagnostika 5.669.828,00 

109 
Laboratorijski testovi i reagensi za  aparat QUICK FISH BC / 

BIOLOGIST 
1.325.000,00 

123 
Laboratorijski testovi i reagensi za PCR analize (Real Time 

PCR) 
4.641.000,00 

204 Reagensi za spektrofotometar Lithium 27.200,00 

209 
Reagensi za sistem za elektroforezu sa detektorom 

fluorescentnog signala 
35.700,00 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 33696000 – реагенси и контрасти 

Редни број јавне набавке: 404-1-110/20-4  

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:  

За партије за које је поступак јавне набавке обустаљен, није примљена ниједна понуда. 

10. Разлог за обуставу поступка:  

Поступак предметне јавне набавке за наведене партије је обустављен, будући да нису 
испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, из разлога што за исте није 
пристигла ниједна понуда.  
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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 404-1-4/20-64 од 15.04.2020. године, којом је поступак за наведене партије обустављен. 
 
 
 

11. Када ће поступак бити поново спроведен:  

 Поступак јавне набавке за обустављене партије биће покренут када буду испуњени законом 
прописани услови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     Израдила:        _____________________  ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА  

             Ивана Антић  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

    

Контролисала : _____________________  Марија Атанасијевић 

 Ана Миленковић   

    

Оверила: _____________________   

 Љиљана Марковић   


