
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
08/2 Број: 404-1-71/14-15 
09.10.2014. године 
Јована Мариновића бр.2 
Б е о г р а д 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12),  члана 
109. Закона о јавним набавкама  ("Службени гласник РС" бр. 124/12), члана 23. и 28. Статута 
Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 
1/2013 и 32/2013) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-71/14-14 од 07.10.2014.године, 
Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 

 

О Д Л У К У 

 

   

I Додељује се уговор за јавну набавку балон катетера за децу и адолесценте , за четири месеца, 
број 404-3-110/14-91 следећим понуђачима: 

Партија Предмет набавке Назив понуђача Седиште понуђача 

2. Балони за валвулопластику са 
ниским притиском пуцања 

Aptus d.o.o.из 
Београда.  

Радомира Марковића 43, Београд 

3. Балони за валвулопластику са 
високим притиском пуцања(atm) 

Vicor d.o.o.из 
Београда Гоце Делчева бр. 42, Београд  

 

II Обуставља се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке балон катетера за децу и адолесценте , за четири месеца, број 404-3-
110/14-91 за партију 1. БиБ балон катетер ( балон у балону) 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

I. Подаци о наручиоцу 

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, 
док појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене установе. 

II. Подаци о јавној набавци 

1. Врста предмета јавне набавке: добра 

2. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке: 

Предмет јавне набавке Балон катетери за децу и адолесеценте, за четири месеца, обликован је у 
следеће партије: 
Број 

партије Назив партије Назив и ознака из општег 
речника набавке 

Процењена вредност 
по партијама 

1 БиБ балон катетер ( балон у 
балону) 33141210 – Балон катетери 1,034,400.00 

2 Балони за валвулопластику са 
ниским притиском пуцања 33141210 – Балон катетери 1,488,000.00 

3 
Балони за валвулопластику са 
високим притиском пуцања(atm) 33141210 – Балон катетери 930,000.00 

 



3. Редни број јавне набавке: 404-3-110/14-91 

4. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда у складу са чланом 36 ст. 1 тач. 3) Закона о јавним набавкама. 

5. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 3.452.400,00 динара. 

6. Подаци из плана набавке:  
Јавна набавка је предвиђена у Плану централизованих јавних набавки за 2014. годину под редним 
бројем 4 – Медицинска средства за једнократну употребу. 

7. Одступања од плана набавки са образложењем: 
Приликом покретања поступка предметне јавне набавке није било одступања од плана набавки.  

8. Разлози и околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања 
позива за подношење понуда у складу са чланом 36 ст. 1 тач. 3) Закона о јавним 
набавкама: 

Члан 36. став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може спроводити 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне хитности 
проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком 
случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за 
отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој 
вези са наручиоцем. 
Поред наведеног бројни су разлози који иду у прилог и оправдавају примену ове врсте поступка. 

Наиме, Републички фонд је благовремено дана 07.02.2014. године покренуо поступак јавне набавке 
Балон катетера за 2014. годину за потребе здравствених установа са којима има закључен уговор о 
пружању здравствене заштите. 

Овим поступком планирана је набавка материјала који се користи за интервентне 
катетеризационе процедуре код деце и адолесцената са урођеним срчаним манама. 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, дана 18.03.2014. године донета је одлука 
о обустави поступка за три партије и то: 10. БиБ балон катетер ( балон у балону) ,11. Балони за 
валвулопластику са ниским притиском пуцања и 12. Балони за валвулопластику са високим притиском 
пуцања(atm), из разлога што су прибављене понуде неодговарајуће  и то понуда понуђача EURO 
MEDICO ТRADE d.o.o. који је доставио Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије о 
упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава , а којима је истекао рок за која су 
издата и понуда понуђача APTUS d.o.o који у својој понуди није доставио све тражене доказе о 
испуњавању додатних услова за учешће у предметном поступку. 

Сходно горе наведеном Комисија за предметну јавну набавку није била у могућности да 
директору Републичког фонда предложи доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума, будући 
да није био испуњен услов предвиђен чл. 107 ст. 3 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
бр. 124/12). 

Дана 26.03.2014. године Републички фонд се обратио Агенцији за лекове и медицинска 
средства Србије са молбом за доставом података  број 404-663/14 примљеног у Агенцији  дана 
31.03.2014. године ,а у вези регистрације привредног друштва EURO MEDICO  ТRADE d.o.o. који је на 
основу искустава здравствених установа које су ранијих година саме спроводиле поступке јавних 
набавки предметног материјала једини регистрован за исти.  
Како до дана 14.05.2014. године Републички фонд није добио одговор на горе наведени захтев, истог 
дана је упутио поново захтев Агенцији за лекове и медицинска средства Србије број 404-663/14-2 за 
доставом тражених података. 

Дана 18.07.2014. године Републичком фонду је достављен одговор Агенције за лекове и 
медицинска средства Србије у коме се наводи да је захтев привредног друштва EURO MEDICO  
ТRADE d.o.o. примљен и сторниран јер није поднет у складу са чланом 182.став 1 Закона о лековима и 
медицинским средствима ( Сл.гласник РС , бр.30/10 и 107/12).  

С обзиром да се ради о специфичном материјалу за децу и адолесценте са урођеним срчаним 
манама, Републички фонд је у циљу изналажења решења за проблем који је из горе наведених 
околности настао у снабдевању ЗУ предметним материјалом, дана 25.08.2014. године обратио 
потенцијалним понуђачима са молбом за доставу информације да ли су у могућности да испоручите 
материјал  наведених карактеристика, као и да наведу спецификацију, количине и рок у ком би могли 
да испоруче тражени материјал  . Допис је прослеђен на адресе следећих привредних друштава:  
АUSTROLINE d.o.o., BIMED d.o.o., BIOSTENT d.o.o., SINEKS MEDICAL d.o.o., GOSPER d.o.o., PHOENIX 
PHARMA d.o.o., NEOMEDICA d.o.o., VICOR d.o.o., SANOMED d.o.o., APTUS d.o.o., EURO MEDICO  
ТRADE d.o.o. и ECO TRADE BG d.o.o. 
              Од наведених потенцијалних понуђача, једино је привредно друштво APTUS d.o.o. дана 
26.08.2014. године доставио обавештење да су у могућности да испоруче Балонe за валвулопластику 
са ниским притиском пуцања од представништва фирме Balton у Пољској.  



Такође, напомињемо да је дана 01.09.2014. године Републичком фонду достављен допис 
Универзитетске дечије клинике  и дана 02.09.2014. године допис Института за здравствену заштиту 
мајке и детета Србије „ Др Вукан Чупић“ са молбом за помоћ у набавци материјала за интервентне 
катетеризационе процедуре код деце и адолесцената са урођеним срчаним манама услед 
неприбављања ни једне понуде  у спроведеним поступцима јавне набавке. 

Обзиром да ће, као што је наведено у поменутим дописима Универзитетке дечије болнице и 
Института за мајку  и дете Србије,  набавка предметног материјала омогућити да се излечи један број 
деце са урођеним срчаним манама избегавањем класичне хирушке корекције,  Републички фонд има 
обавезу да обезбеди континуитет у раду јединица педијатријске кардиологије, а нарочито ако се има у 
виду чињеница да се ради о животно угроженим болесницима и то деци, са свим последицама које то 
носи. 

Сходно напред наведеном, Републички фонд је мишљења да има места примени чл. 36. став 1. 
тачка 3. Закона, одн. да постоји законски основ да се предметно медицинско средство обезбеди у 
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуде. Позив за подношење понуда 
би био упућен како APTUSU d.o.o тако и свим горе поменутим потенцијалним понуђачима. 

На основу свега наведеног, Републички фонд се дана 05.09.2014. године захтевом бр. 404-
1468/14, обратио Управи за јавне набавке за добијање мишљења о основаности примене 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1 
тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12). 
. 
Управа за јавне набавке је дописом број 404-02-3160/14 од 15.09.2014. године дала мишљење о 

испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда у складу са чланом 36. став 1 тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12). 
 

              III. Основни подаци о понуђачима 

Р.Б. Назив понуђача Адреса 

1 VICOR d.o.o. Гоце Делчева бр. 42, Београд 
2 APTUS d.o.o. Радомира Марковића 43, Београд 

3 BIOSTENT .d.o.o. Чеде Миндеровића 4, Београд 

 

Укупан број поднетих понуда: 3 

Број понуда по партијама:  

Број партије Назив партије Број понуда 

1 БиБ балон катетер ( балон у балону) 0 

2 Балони за валвулопластику са ниским притиском 
пуцања 1 

3 
Балони за валвулопластику са високим притиском 

пуцања(atm) 2 

 
 



IV Стручна оцена понуда 
 
 

4.1 Број под којим је понуда заведена: 1 
Назив понуђача: VICOR d.o.o. 
Понуда број :  1280-14 од 02.10.2014. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 

 Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 3  

Пар
тија Предмет набавке 

Заштићени 
назив 

понуђеног 
добра 

Произвођач Јединица 
мере Количина Јединична цена Укупна цена без 

пдв-а 
Износ пдв-а 

10% 
Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

3 
Балони за ангиопластику 
са високим притиском 

пуцања(atm) 

Mustang PTA 
Ballon dilataion 
catheter 

Boston Scientific 
corporation, USA комад 15 17.849,00 267.735,00 26.773,50 294.508,50 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 267.735,00 

ИЗНОС ПДВ-А 10% 26.773,50 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 294.508,50 

  
Рок важења понуде 92 дана од дана отварања. 
 Понуђач је као саставни део своје понуде доставио попуњен образац бр. 8 - Трошкови припреме понуде, у којем је исказао укупне трошкове припремања 
понуде у износу од 50,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. 

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача. Након увида у понуду, Комисија је на интернет страници Агенције 
за привредне регистре утврдила  да је понуђач VICOR d.o.o. уписан у регистар понуђача. 

Комисија констатује да је понуда понуђача  VICOR d.o.o. прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12) за партију 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2 Број под којим је понуда заведена: 2 
Назив понуђача: APTUS d.o.o. 
Понуда број :  T-113/14 од 03.10.2014. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 

 Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 2 
П
а
р
т
и
ј
а 

Предмет набавке 

Заштићени 
назив 

понуђеног 
добра 

Произвођач Јединица 
мере Количина Јединична цена Укупна цена без 

пдв-а 
Износ пдв-а 

10% 
Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

2 
Балони за 

валвулопластику са 
ниским притиском пуцања 

Valvuloplasty 
catheter Tip: adult 
pediatric 

Balton, Poljska комад 24 55.000,00 1.320.000,00 132.000,00 1.452.000,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 1.320.000,00 

ИЗНОС ПДВ-А 10% 132.000,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 1.452.000,00 

 Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда . 
  
Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде. 

Понуђач је доставио решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача. Након увида у понуду, Комисија је на интернет страници Агенције 
за привредне регистре утврдила  да је понуђач APTUS d.o.o. уписан у регистар понуђача. 

Комисија констатује да је понуда понуђача  APTUS d.o.o. прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12) за партију 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

4.3 Број под којим је понуда заведена: 3 
Назив понуђача: BIOSTENT .d.o.o. 
Понуда број :  54/2014/91 од 02.10.2014. године 
Понуђач је поднео понуду: самостално 

 Понуђач је поднео понуду за следећу партију: 3  
П
а
р
т
и
ј
а 

Предмет набавке 

Заштићени 
назив 

понуђеног 
добра 

Произвођач Јединица 
мере Количина Јединична цена Укупна цена без 

пдв-а 
Износ пдв-а 

10% 
Укупна цена са 
пдв-ом 10% 

3 
Балони за ангиопластику 
са високим притиском 

пуцања(atm) 

ATB Advance 
PTA Dilatation 
Cahteter Балон 
катетер 
дилатациони, 
периферни  

Cook Medical комад 15 35.000,00 525.000,00 52.500,00 577.500,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А 525.000,00 

ИЗНОС ПДВ-А 10% 52.500,00 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ 10% 577.500,00 

 Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуда. 
 Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде. 

Комисија констатује да је понуда понуђача  BIOSTENT .d.o.o. прихватљива у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/12) за партију 3. 

 
 
 

  
 
 
 



V. Одбијене понуде/пријаве 

У поступку предметне јавне набавке није било понуда које су оцењене као неприхватљиве и 
услед тога одбијене.  

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање 

Најнижа понуђена цена. 

Ранг листа понуђача: 

За партију 2: 

Ред.бр. Понуђач Понуђена јед. цена без ПДВ-
а 

Укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 

1 Aptus d.o.o.из Београда  55.000,00 1.320.000,00 

 
 
 
 
За партију 3: 

Ред.бр. Понуђач Понуђена јед. Цена без ПДВ-
а 

Укупна вредност 
понуде без ПДВ-а 

1 Vicor d.o.o.из Београда 17.849,00 267.735,00 

2 Biostent d.o.o.из Београда 35.000,00 525.000,00 
 
 

 VII.  Највиша и најнижа понуђена цена 

1. Највиша и најнижа понуђена цена: 

партија 
Предмет набавке Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

2 Балони за валвулопластику са ниским притиском 
пуцања 55.000,00 55.000,00 

3 Балони за валвулопластику са високим притиском 
пуцања(atm) 35.000,00 17.849,00 

 

2. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

партија 
Предмет набавке Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

2 
Балони за валвулопластику са ниским притиском 

пуцања 55.000,00 55.000,00 

3 Балони за валвулопластику са високим притиском 
пуцања(atm) 35.000,00 17.849,00 

 

VIII. Период важења уговора 

До испуњења уговорних обавеза       

  IX. Разлог за обуставу поступка 

Поступак јавне набавке за партију 1. БиБ балон катетер ( балон у балону) се обуставља из 
разлога што није достављена ниједна понуда, те Комисија није била у могућности да директору 
Републичког фонда за здравствено осигурање предложи Одлуку о додели уговора будући да 
није био испуњен услов предвиђен чл. 107. ст. 3 Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС" бр. 124/12).  

 Наиме, у тренутку покретања поступка предметне јавне набавке Републички фонд је 
имао информацију да ће производ, који је предмет набавке у партији 1, бити регистрован у 
Агенцији за лекове и медицинска средства Србије, како би исти могао да буде обезбеђен за 
потребе здравствених установа које обављају интервентне катетеризационе процедуре код 
деце и адолесцената са урођеним срчаним манама. Имајући у виду да се ради о веома малој 
количини која се на годишњем нивоу утроши, произвођачи немају нарочит интерес да воде 
рачуна о регистрацији предметних добара. На дан отврања понуда Републички фонд је 
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обавештен од стране фирме која је била у процесу  регистрације, за добро из партије 1, да исту 
није добио, односно да добро још увек није уписано у Регистар медицинских средстава.  

  
X. Предлог комисије  

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда, 
предложила је да се донесе: 

- Oдлука о додели  уговора за јавну набавку Балон катетерa за децу и адолесеценте, за четири 
месеца, број 404-3-110/14-91, и уговор додели следећим понуђачима по партијама:  

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
ПОНУЂЕНА 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

ПОНУЂЕНА 
УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-а 

2 
Балони за 

валвулопластику са 
ниским притиском пуцања 

Aptus d.o.o.из 
Београда.  55.000,00 1.320.000,00 

3 

Балони за 
валвулопластику са 
високим притиском 

пуцања(atm) 

Vicor d.o.o.из Београда 17.849,00 267.735,00 

 

- Oдлука о обустави поступка јавне набавке  Балон катетерa за децу и адолесеценте, за четири 
месеца, број 404-3-110/14-91 за партију 1. БиБ балон катетер ( балон у балону). 

 
Сходно наведеном, Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси 

одлуку као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана 
од дана пријема исте, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
број 124/12), односно, за понуђаче који нису учествовали у поступку предметне јавне набавке, у 
року од 10 (десет) дана од дана објаве исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 
7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12).  
 
62014.99/34 


