
 

08/3 број: 404-1-24/15-45 
12.08.2015. године  

 
 
На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник  РС", бр. 124/12) 

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.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

6. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

  Предмет јавне набавке Канцеларијски материјал и материјал за одржавање хигијене за 
потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015.годину.  

 Oзнака из општег речника набавке: 3019000 – Разна канцеларијска опрема и потрепштина; 
19500000 – Гумени и пластични материјали; 24300000 – Основне неорганске и органске хемикалије; 
33741000 – Производи за негу руку; 33772000 – Производи од хартије за једнократну употребу. 

8. Процењена вредност јавне набавке: 11.981.450.00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

 Број 
партије 

Назив партије 
Број 

понуда 
Назив понуђача Адреса 

3 ПАПИР 4 

SCP business paper 27.марта 39/2, Београд 

ОДРИ ПРИНТ д.о.о. 
Прешернова б.б. 

Ваљево 

Sagittarius d.o.o. 
Рудић улица 5, 

Суботица 

SOG Line d.o.o. 
Браће Јерковића 
бр.112, Београд 

4 
КАНЦЕЛАРИЈСКА 

ГАЛАНТЕРИЈА 
7 

TG Commerce d.o.o. 
Николе Пашића 9, 

Нови Сад 

Bigz office group d.o.o. 
Бул. Војводе Мишића 

17, Београд 

ОДРИ ПРИНТ д.о.о. 
Прешернова б.б. 

Ваљево 

Amphora d.o.o. 
Бул.Војводе Мишића 

10, Београд 

Sagittarius d.o.o. 
Рудић улица 5, 

Суботица 

SOG Line d.o.o. 
Браће Јерковића 
бр.112, Београд 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
е-mail: public@rfzo.rs        ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 
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„Ново Београдско 
Књижарство”д.о.о. 

Омласниских бригада 
102, Нови Београд 

5 ПЕЧАТИ И ШТАМБИЉИ 0   

  

10.  Разлог за обуставу поступка:  

Републички фонд за здравствено осигурање као наручилац, покренуо је отворени поступак 
јавне набавке: Канцеларијски материјал и материјал за одржавање хигијене за потребе Републичког 
фонда за здравствено осигурање за 2015.годину -ред. бр. 404-1-101/15-33. 

У наведеној јавној набавци предмет набавке је био обликован у 9 партија.  
За партију 3 - папир, Наручилац је прибавио 4 понуде које су од стране Комисије за предметну 

јавну набавку оцењене као неприхватљиве из разлога што је вредност понуда за наведене партије, 
била већа од процењене вредности партијe.  

За партију 4 - канцеларијска галантерија, Наручилац је прибавио 7 понуда које су од стране 
Комисије за предметну јавну набавку оцењене као неприхватљиве из разлога што је вредност понуда 
за наведену партију, била већа од процењене вредности партије. 

За партију 5 – печати и штамбиљи, Наручилац није прибавио ниједну понуду. 
Будући да није био испуњен услов за доношење Одлуке о закључењу оквирног споразума за 

наведене партије, дана 29.07.2015. године донета је Одлука 08/3 број: 404-1-24/15-41 о обустави 
поступка јавне набавке за наведене партије. 

 

11.  Када ће поступак бити поново спроведен:  

 За партију 3-папир и партију 4- канцеларијска галантерија, спровешће се преговарачи поступак 
са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12) након истека рока за подношење захтева за 
заштиту права, у складу са Законом о јавним набавкама. 

 За партију 5-печати и штамбиљи спровешће се преговарачи поступак без објављивања позива 
за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС" бр. 124/12) након истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

 

 

 

 

 

 

 

 


