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11.05.2017. 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 и 26  

 

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: добра  

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 
Предмет јавне набавке: Погонско гориво за потребе Републичког фонда за здравствено 
осигурање за период од 12 месеци. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: Бензин – 09132000, Дизел гориво – 09134200. 
 
8. Редни број јавне набавке: 404-1-108/17-7 

9. Процењена вредност јавне набавке: 10.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, а по 
партијама за које се обуставља поступак износи:  

 

Број партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ПАРТИЈИ 

25 К. МИТРОВИЦА 312.650,00 

26 ГРАЧАНИЦА 390.420,00 

 

 

10.  Број примљених понуда и подаци о понуђачима:  

Број 
партије 

Назив партије 
Број 

понуда по 
партијама 

Назив понуђача Адреса 

25 К. МИТРОВИЦА 0 - - 

26 ГРАЧАНИЦА 0 - - 

 

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 
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11.  Разлог за обуставу поступка:  

На адресу наручиоца нису пристигле понуде за партије за које се обуставља поступак предметне 
набавке. 

Сходно наведеном, директор републичког фонда за здравствено осигурање је дана 27.04.2017. 
године, применом члана 19. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о обустави поступка 
предметне јавне набавке за партије 25 и 26. 

 

12. Када ће поступак бити поново спроведен: 

Наручилац ће поново покренути нови поступак предметне јавне набавке, за партије 25 и 26, када 
се буду стекли законом прописани услови за покретање поступка . 
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