
 

Сектор за јавне набавке 
08/2број: 404-1-64/14-9 
16.09.2014. године 
 

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник  РС", бр. 124/12) 
Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  
 

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

6. Врста предмета јавне набавке: добро 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: јавна набавка 
тубуларног PTFE графта споља ојачан са ‘’ прстеновима’’ или ‘’спиралом’’ промера 10 и/или 12 
мм за 2014. годину, број 404-1-110/14-81, 33600000 – фармацеутски производи  

8. Процењена вредност јавне набавке: 131.850,00  динара без урачунатог ПДВ-а. 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима: У поступку предметне јавне набавке није 
прибављена ниједна понуда. 

10.  Разлог за обуставу поступка: Поступак  предметне јавне набавке је обустављен из разлога 
што није пристигла ниједна понуда, услед чега није био испуњен услов предвиђен чл. 107 ст. 3 
Закона о јавним набавкама  ("Службени гласник РС" бр. 124/12). 

Наиме, Наручилац је за предметно добро већ био спровео два отворена поступка јавне 
набавке.  
У првом отвореном поступку прибављена је само једна понуда, која је од стране Комисије 
оцењена као неприхватљива, из разлога што је иста прелазила процењену вредност и није 
испуњавала услове у погледу техничке спецификације.  
Наручилац је, накнадно, поново покренуо отворени поступак јавне набавке, али у предметном 
поступку није прибављена ниједна понуда. 
Након тога, Наручилац се обратио, шеснаесторици привредних субјеката,  са молбом за 
доставу информације да ли неко од њих може да достави понуду за предметно добро. 
Одговор на достављену молбу је стигао са шест адреса, али је само један потенцијални 
понуђач изјавио да поседује решење о упису предметног добра у Регистар медициснких 
средстава који се води код Агенције за лекове и медицинска средста и то за материјал 
промера 10мм, а не и 12 мм ( као што је предвиђено у претходно спроведеним поступцима).  
Наручилац је, у циљу обезбеђења предметног добра, у трећем отвореном поступку јавне 
набавке изменио техничку спецификацију на начин да је дефинисао да промер требованог 
графта буде 10мм и/или 12 мм, тако да се може доставити одговарајућа понуда, али и поред 
тога није приспела ниједна. 
 

11.  Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке се може поново 
покренути када се утврди да на територији Републике Србије постоје понуђачи који ће бити у 
могућности да понуде тражено добро. 
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