
 

08/3 број: 404-1-20/19-35 
06.08.2019. 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  

- за партије 2 и 7 - 

 

 

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: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

6. Врста предмета јавне набавке: услуге 

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

    Предмет јавне набавке: Услуга сервисирања службених возила РФЗО за период од 12 
месеци  

             Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге поправки и одржавања моторних 
возила и припадајуће опреме - 50110000, за све партије.  

     Редни број јавне набавке: 404-1-201/19-21 

8. Процењена вредност јавне набавке: 

Број 
партије 

Назив партије 
Процењена вредност 

за период од 12 
месеци 

2 
Услуга сервисирања службених возила РФЗО за потребе 

Филијале Ужице, Филијале Чачак, Филијале Краљево, 
Филијале Нови Пазар и Филијале Косовска Митровица 

1.210.000,00 

7 
Услуга сервисирања службених возила РФЗО марке 

Škoda 
220.000,00 

УКУПНО: 1.430.000,00 

 

9. Број примљених понуда: У року за подношење понуда, односно до 08.07.2019. године до 
09:30 часова, за Партију 2 пристигла је једна понуда, а за Партију 7 није пристигла ниједна 
понуда. 

10. Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке, за наведене партије, 
обустављен је, будући да је у року за подношење понуда за Партију 2 пристигла једна понуда 
која је оцењена као неприхватљива, док за Партију 7 није пристигла ниједна понуда.  
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    11. Када ће поступак бити поново спроведен: Наручилац ће покренути нови поступак јавне 
набавке када се стекну законски услови за спровођење поступка јавне набавке. 
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