
 

 
08/2 број: 404-1-6/20-10 
 27.03.2020. 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 ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Лична и друга заштитна опрема 

број јавне набавке 404-3-110/20-6 

 
 

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: преговарачки поступак без објављивања јавног позива у 
складу са чланом 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама 

6. Врста предмета јавне набавке: добра 

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

                  Лична и друга заштитна опрема и то: 

Редни 
број 

ставке 
Назив ставке 

Јединица 
мере 

Количина 
Процењена 

вредност без 
ПДВ 

1 
Једнократни комбинезон са 

капуљачом 
комад 32.950 97.861.500,00 

2 Једнократни мантил комад 23.150 33.336.000,00 

3 Маска са филтером комад 132.700 721.888.000,00 

4 Заштитне наочаре комад 23.180 22.716.400,00 

5 Заштитни визир комад 1.265 3.073.950,00 

УКУПНО:  878.875.850,00 

                 Редни број јавне набавке: 404-3-110/20-6 

8. Процењена вредност јавне набавке за партију 2: Дата је у тачки 7. овог Обавештења. 
 

9. Разлог за обуставу поступка:  

          Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Наручилац) је Одлуком в.д. 
директора број 404-1-6/20-1 од 13.3.2020. године покренуо преговарачки поступак без објављивања 
позива за подношење понуда за јавну набавку Лична и друга заштитна опрема, бр. ј.н. 404-3-110/20-6, 
у складу са чланом 36. став 1. тачка 3). Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 
124/12, 14/15 и 68/15).  

          Дана 13.3.2020. године, након доношења одлуке о покретању поступка, Наручилац је објавио 
обавештење о покретању поступка и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца. 
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            Дана 15.3.2020. године, Влада Републике Србије донела је Закључак СП 05 Број: 00-96/2020-1 
у вези са корона вирусом (COVID-19). 

Имајући у виду да су након покретања поступка и објаве конкурсне документације наступиле 
околности које Наручилац није могао предвидети у време покретања поступка, а које онемогућавају да 
се предметни поступак оконча, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање је дана 
16.3.2020. године, применом члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке. 

10. Када ће поступак бити поново спроведен:  

Наручилац нема у плану да спроведе предметни поступак. 
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