
 

 
08/3 број: 404-2-10/15-18 
29.06.2015. године  
 

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник  РС", бр. 124/12 и 
14/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  
                                                                   за партију 11 

 
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: јавна набавка мале вредности.  

6. Врста предмета јавне набавке: добра. 

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

Набавка безалкохолних напитака за потребе организационих јединица РФЗО за период од 
годину дана.  

Назив и ознака из општег речника набавке: 15980000 - Безалкохолна пића. 

7. Процењена вредност јавне набавке за Партију 11 – Филијала Крушевац: 75.800,00 динара 
без урачунатог ПДВ-а. 

8.  Разлог за обуставу поступка: 

Наручилац је дана 04.06.2015.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности 08 број 404-2-10/15-12: Безалкохолни напици за потребе организационих јединица РФЗО за 
период од годину дана. 

Како је након доношења наведене Одлуке о покретању поступка јавне набавке: Безалкохолни 
напици за потребе организационих јединица РФЗО за период од годину дана, ЈН МВ бр.404-22-102/15-
12, утврђено да је Филијала Крушевац, за коју је већ закључен Уговор по претходно спроведеном 
поступку ЈН, поново убачена у поступак којим се набављају предметна добра за потребе 
организационих јединица за које у предходном поступку нису закључени Уговори, потребно је 
обуставити поступак за Партију 11 - Филијала Крушевац. 

 
             Имајући у виду напред наведено, дана 22.06.2015. године донета је Одлука о обустави 
поступка јавне набавке безалкохолних напитака за потребе организационих јединица РФЗО за период 
од годину дана, број 404-22-102/15-1, за партију 11 – Филијала Крушевац. 
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9. Када ће поступак бити поново спроведен:  
 
Наручилац неће поново покренути поступак јавне набавке за наведену Партију. 

 
57015.56/107 


