
 

08/3 број: 404-1-77/19-21 

31.12.2019. 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  

 

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: радови 

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

Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне 
подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег 
спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице, обликован по партијама: 

БРОЈ 
ПАРТИЈЕ 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 

ПО ПАРТИЈАМА У 
ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а 

1 
Радови на реконструкцији главног улаза, санацији 
хидротехничких инсталација и санацији крова 
изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО 

3.375.000,00 

2 
Радови на постављању вертикалне подизне 
платформе 

1.125.000,00 

УКУПНО: 4.500.000,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови,  45454000 - 
Радови на реконструкцији. 

        Редни број јавне набавке: 404-1-321/19-75. 
 

8. Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 4.500.000,00 динара. 

9. Број примљених понуда: 3 (три) 

Број 
партије 

Назив партије 
Број понуда по 

партијама 
Назив понуђача Адреса 

1 

Радови на реконструкцији 
главног улаза, санацији 
хидротехничких 
инсталација и санацији 
крова изнад трећег спрата 
пословног дела зграде 
РФЗО 

2 

„Полет“ д.о.о. 
Војводе 
Бојовића 42, 
Ужице 

I.S.I.N.Z.I.A Bolto  
Подунавци, 
Врњачка 
Бања 

2 
Радови на постављању 
вертикалне подизне 
платформе 

1 
Ортопедија Нови 
живот д.о.о. 

Љубљанска 
18, Београд 
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10. Разлог за обуставу поступка:  

  Поступак јавне набавке: Радови на реконструкцији главног улаза, постављању 
вертикалне подизне платформе, санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад 
трећег спрата пословног дела зграде РФЗО – Филијале Ужице, број 404-1-321/19-75 обустављен је 
за партију 1 - Радови на реконструкцији главног улаза, санацији хидротехничких инсталација и 
санацији крова изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО и партију 2 - Радови на 
постављању вертикалне подизне платформе, будући да Наручилац за наведене партије није 
прибавио ниједну прихватљиву понуду. 

11. Када ће поступак бити поново спроведен:  

Наручилац ће покренути нови поступак јавне набавке када се стекну законски услови за 
спровођење поступка јавне набавке. 

 

 
 
 

59019.129/67 
 


