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08/2 број: 404-1-69/15-21 
08.12.2015. године 
 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 
и бр. 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГРАФТОВИ, ЕНДОВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ И ПРАТЕЋИ ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ (ПОНОВЉЕНО ЗА 3 ПАРТИЈЕ) 
- партије 2 и 3- 

 

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 

 Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке 
и закључио оквирнe споразумe, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати 
здравствене установе.  

5. Врста предмета јавне набавке: Добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

  Предмет јавне набавке графтова, ендоваскуларних графтова и пратећег потрошног 
материјала, за партије 2 и 3, је: 

Број 
партије 

назив мед.средства: количина Јединица мере 
процењена 
вредност 

2 
PTFE графт за хемодијализу 

промера 5 и 6 мм 
63 комад 1.574.370,00 

3 

Ендоваскуларни графтови за 
грудну аорту дужи од 220мм, са 

доступне четири различите 
дужине 

2 комад 2.400.000,00 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи. 
Редни број јавне набавке: 404-1-110/15-82 
 
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 

Број Оквирног 
споразума 

2 
PTFE графт за 

хемодијализу промера 5 
и 6 мм 

Intrex d.o.o., Нови Сад, 
Далматинска 17 

1 
Оквирни спорзум 

бр. 80-1/15 од 
04.12.2015. године 

3 

Ендоваскуларни 
графтови за грудну 

аорту дужи од 220мм, са 
доступне четири 

различите дужине 

Dijamed d.o.o., Нови Београд, 
Булевар Зорана Ђинђића 105/19 

1 
Оквирни спорзум 

бр. 80-2/15 од 
04.12.2015. године 
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8. Датум закључења и период важења оквирног споразума: Оквирни споразум закључен је 
дана 04.12.2015. године на период од 24 (двадесетчетири) месеца од дана потписивања. 
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