
 

 
08/3 број: 404-2-35/19-21 
25.02.2020. 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 25, 26, 27 и 32 - 
 
 
 

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: јавна набавка мале вредности 

6. Врста предмета јавне набавке: услуге 

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

Предмет јавне набавке: Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната, паник 
расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 - Услуге поправке и одржавања 
ватрогасне опреме, за све партије.  

             Редни број јавне набавке: 404-22-201/19-38 

                8. Процењена вредност јавне набавке за партије 25, 26, 27 и 32 је: 

Бр. 
партије 

Назив партије 
Процењена вредност по 

партијама 

25. 
 Услуга контроле противпожарних апарата за потребе 
Филијале Грачаница 

9.800,00 

26. 
 Услуга контроле противпожарних апарата за потребе 
Филијале Гњилане 

1.400,00 

27. 
Услуга контроле противпожарних апарата и хидраната за 
потребе Филијале Косовска Митровица 

9.100,00 

32. 
Услуга контроле противпожарне централе Siemens CI1145 
за потребе Дирекције РФЗО 

741.900,00 
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9. Број примљених понуда:  

            У поступку предметне јавне набавке за партије 25, 26 и 32 у року за подношење понуда није 
пристигла ниједна понуда, а за партију 27 достављена је једна понуда. 

            10. Разлог за обуставу поступка:  

             У поступку јавне набавке услуге контроле противпожарних апарата, хидраната, паник 
расвете и противпожарних централа за потребе организационих јединица РФЗО, ЈН број 404-22-
201/19-38, за партију 27 пристигла понуда оцењена је као неприхватљив будући да прелази 
процењену вредност јавне набавке за наведену партију, док за партије 25, 26 и 32 у року за 
подношење понуда Наручиоцу није пристигла ниједна понуда те нису испуњени услови за 
доношење одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН. 

11.  Када ће поступак бити поново спроведен:  

             Наручилац ће покренути нови поступак јавне набавке за партије 25, 26, 27 и 32 када се 
стекну законски услови. 
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